
 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:  
č. smlouvy SML/183/2015 

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 19.01.2016 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Zhotovitel :    Miroslav Vypušťák - stavitel             
 zastoupený:   Miroslavem Vypušťákem    
 se sídlem:    Pilařova 8, 76701 Kroměříž 
 bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s.  
 číslo účtu:    273220535/0300 
 IČ:     61696692 
 DIČ:      neplátce DPH   
 osoby oprávněné jednat  ve věcech   
          smluvních a technických : Miroslav Vypušťák – mobil: 776050407 
 
 
Objednatel :   Město Kroměříž             
 zastoupené:  Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou     
 se sídlem:   Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž    
 bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
 číslo účtu:  8326340247/0100    
 IČ:    00287351   
          DIČ:   není plátce DPH         
          osoby oprávněné jednat ve věcech: 
          smluvních:                      Mgr. Jaroslav Němec - starosta 
 technických:              PhDr. Jana Pšejová, vedoucí odboru rozvoje  
    - mobil: 602 783 297  
                                                Ing. Josef Císař, referent oddělení investic  
    – mobil: 723 842 915  
 

společně též jako „smluvní strany“ 

  

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s  čl. 9 (Závěrečná ustanovení)  odst. 

9.4. Smlouvy o dílo: č. SML/183/2015, uzavřené dne 19.01.2016 (dále jen „Smlouva“ nebo 

„SoD“) na změnách Smlouvy uvedených níže v čl. I tohoto dodatku. 

 

I. 

 
1. Na základě  potřeby   odsouhlasení navržené projektové dokumentace pro územní řízení se 

zástupci Osadního výboru Postoupky z důvodu  eliminace rozporů k celkovému rozsahu 

požadovaných objektů  sportovního areálu v Postoupkách  a dále v návaznosti na termíny při 

zajištění dokladové části projektu nutné ke zpracování dokumentace se mění článek 3 (ČAS 

PLNĚNÍ) odst. 3.1. Smlouvy následovně: 

 

3.1. Projektová dokumentace: 

- pro územní rozhodnutí včetně dokladové části bude zhotovitelem vypracována a předána 

objednateli do 22. 4. 2016.  

- pro stavební povolení a výběr zhotovitele včetně rozpočtů a položkového výkazu výměr bude 

zhotovitelem vypracována a objednateli předána do 8 týdnů od vydání územního rozhodnutí 

nejpozději však do 8.7.2016 



 

 

 

II. 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) 

vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

Ve Kroměříži dne 29.2. 2016      

 

Za zhotovitele:         Za objednatele: 

       

 

 

 

…………………………………..    …………………………………. 

         Miroslav Vypušťák v.r.                      Mgr. Jaroslav Němec v.r.  
                                                 starosta města Kroměříž 

 

 


