
Dodatek č . 1
ke Smlouvě o dí Io č . EVS-SODI0029I2020/UUB

ze dne 5. 1.2021
:

Sm!uvní  strany:

Objednatel:  Město Újezd u Brna
tč o:  OO2B274I
sí dlo, Komenské ho 1O7,664 53 ÚjezO u Brna
zastoupen: lng. Marií  Kozákovou, starostkou města, tel.:  602 500 583
zástupce ve věcech technických: lng, Karel Vé var, mí stostarosta, tel.:  724 183 499
e-mail, §| "il,,,9§I i?š rgJ§ZdvbrL:?,p_a; fi1| _q!p",_l_elo_§la2 @srq_rš .u:b:rla,pz
bankovní  spojení :  Komerč ní  banka, a.s., č í slo ú ótu: 4925641lO100
(dále také  jen ,,Objednatel")

a

Zhotovitel:  lng. Lukáš  Barteč ek
tč o:  74407066
sí dlo:  Náměstí  SNP '1126118,613 00 Brno
zastoupen:
telefon: 
e-mail:  
bankovní  spojení :  Mbank, a.s., č í slo ú č tu:
(dále také  jen ,,Zhotovitel")

(,,Objednatel" a ,,Zhotovitel" společ ně dále také  jen jako ,,Smluvní  strany")

Obě smluvní  strany dle vlastní ho prohláš ení  k právní m ú konů m zcela způ sobilé , uzavřely
dneš ní ho dne, měsí ce a roku tento Dodatek č . 1 ke smlouvě o dí lo
č  EVS-SOD1002912020/UUB ze dne 5. 1.2021 (dále také  jen ,,smlouva"):

t.

Změna obsahu smIouvy

Z dů vodů  změny pů vodní ho rozsahu projektu se smluvní  strany v souladu s ustanovení m
č lánku lV. odst,4.3 a č lánku Xl. odst. 11.2 smlouvy dohodly následovně:

Č lanek lV. Termí nv odevzdání  dí la odst. 4.,t se mění a nově zní takto:

4.1, Smluvní  strany té to smlouvy se dohodly, ž e zhotovitel bude dí lo provádět a objednateli
odevzdávat prů běž ně po následují cí ch č ástech a v těchto lhů tách:

a. Projektová dokumentace pro slouč ené  ú zemni a stavebni řizeni a inž enýrská
č innost (vyjádření  vš ech dotč ených orgánů ) dIe č lánku ll!. odst. 3.1 bod a.
nejpozději do 30. 7. 2021.

b. Geodetické  zaměření  zájmové ho ú zemí  dle č lánku lll. odst. 3.1 bod b. do 20, 2.2021,



5.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, ž e cena jednotlivých č ástí  dila bude:

a. Geodetické  zaměření  dle č lánku lll. odst. 3.1 bod b. 8 000 Kč  bez DPH

b. Projektová dokumentace pro slouč ené  ú zemní  a stavební  ří zení  a inž enýrská

S ohledem na nové  znění  č lánku lV. odst. 4,1 smlouvy
a platební  podmí nkv odst.5.1, který nově znitakto:

č innost dle č lánku lll. odst. 3.í  bod a. smIouvy

c. Rozpoč et vč etně výkazu výměr

Cena celkem č ini í 37 000 Kč  bez DPH.

Zhotovitel není  plátcem DPH.

Vš echna ostatní  ustanovení  smlouvy zů stávají  beze změn,

se mění  č lánek v. cena dí la

113 000 Kč  bez DPH

16 000 Kč  bez DPH

l!.

závé reé ná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a ú č innosti dnem podpisu druhou ze smluvní ch stran.

Smluvní  strany prohlaš ují , ž e si tento dodatek řádně přeóetly, ž e je projevem jejich svobodné
a skuteč né  vů le a ž e nebyl uzavřen vtí sni aniza nápadně nevýhodných podmí nek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotovení ch, kdy kaž dá strana obdrž í  po jednom

z nich.

Smluvní  strany výslovně prohlaš ují , ž e souhlasí  se zveřejnění m textu tohoto Dodatku č . 1
v plné m rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna,

DoloŽka podle ustanovení  § 41 zákona é . 12812000 Sb., o obcich, ve znění  pozdějš í ch
předpisů  (dále také  jen ,,zákon o obcí ch")
Město UjezO u Brna ve smyslu ustanovení  § 4'1 zákona o obcí ch potvrzuje, ž e u právní ch
jednání  obsaž ených v té to smlouvě byly ze strany města splněny veš keré  zákonem č i j inými
obecně závaznými právní mi předpisy stanovené  podmí nky ve formě předchozí ho zveřejnění ,
schválení  č i odsouhlasení , které  jsou obligatorní  pro platnost těchto právní ch jednání .

Dodatek č . 1 byl schválen na 119. schů zi Rady města Újezd u Brna dne 12,4.2021.

V Újezdě u Brna 22. 4,2021 V Újezdě u Brna 22. 4.2021
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.ozákovIng. Marie jako zhotovitel

Barteč ek


