
Dodatek č.l

ke Smlouvě o dílo č. 8/2016 uzavřené dne 17.06.2016 
(dále jen jako „ smlouva o dílo ")

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 

IČ 00294900 

DIČ CZ00294900

Zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM

Ing. Radek Fila. Referent odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě 

č.ú. 1224751/0100 

(dále jen „objednatel")

a

2. SANTIS a.s.

se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupená Ing. Zdeňkem Tulisem, pověřeným členem představenstva

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Tulis, Ing. arch. Martin Zezula

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ:25546791 

DIČ:CZ25546791

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č.ú.: 5364210247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. B 2835 

(dále jen „zhotovitel")
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uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 10 Závěrečná 
ustanovení odst. 6 a čl. 2 Doba plnění, odst. 4 smlouvy o dílo č. 8/2016 ze dne 17.06.2016 
tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, 
jejímž předmětem je zhotovení díla Projektové dokumentace a podrobného položkového 
rozpočtu včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu „Sportovní hala s 
lezeckou stěnou, Tyršova ul., Nové Město na Moravě", mění a doplňuje následovně, a to 
z důvodů na straně objednatele (schvalování a úpravy studie dle projednání radou a 
zastupitelstvem města v délce 8 týdnů):

či.l.

1. V čl. 2 odst. 1 smlouvy o dílo „Doba plnění" se text ve znění:

„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích 
termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části 
projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského 
dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad v letech 
2018 až 2021, po dobu cca 18 měsíců).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:
a) studie a příslušné inženýrské činnosti
b) pravomocné společné rozhodnutí, příp. všechna další potřebná pravomocná povolení stavby 

včetně příslušného stupně projektové dokumentace (SDURSP) a inženýrské činnosti a průkaz 
energetické náročnosti budovy

do 8 týdnů od uzavření této smlouvy

do 28 týdnů od uzavření této smlouvy
c) projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby vč. kontrolního 

podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr a soupisu prací (slepého položkového 
rozpočtu) s výkazem výměr a plán BOZP do 36 týdnů od uzavření této smlouvy

d) autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2021)"

ruší a nahrazuje textem:

„1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích 
termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části 
projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského 
dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad v letech 
2018 až 2021, po dobu cca 18 měsíců).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla: 
a) studie a příslušné inženýrské činnosti 

splněno
do 8 týdnů od uzavření této smlouvy
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b) pravomocné společné rozhodnutí, příp. všechna další potřebná pravomocná povolení stavby 
včetně příslušného stupně projektové dokumentace (SDURSP) a inženýrské činnosti a průkaz 
energetické náročnosti budovy
tj. do 24.02.2017

c) projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby vč. kontrolního

do 36 týdnů od uzavření této smlouvy

podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr a soupisu prací (slepého položkového 
rozpočtu) s výkazem výměr a plán BOZP 
tj. do 21.04.2017 

d) autorský dozor (na výzvu)

do 44 týdnů od uzavření této smlouvy

v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2021)"

či.ii.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.l nedotčené zůstávají v 
platnosti.

čl.lll.

1. Tento dodatek č.l byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost 
k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by 
vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti 
jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí sjeho uveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření 
dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 1 nemá 
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
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7. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 25. schůzi dne 30.05.2016 pod č. usnesení 24/25/RM/2016.

8. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

ve Žďáru nad Sázavouv Novém Městě na Moravě

-1. 11. 2015
dne dne 31.10. 20162016
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