UHERSKÝ BROD

DODATEK č. 2 SMLouvY O DíLo
č.

29/09338/21
-

č.

1.
1.01.

-

objednatele

zhotovitele

Smluvní strany
ohjeúnaıøız

se sídlem:
Zastoupeno:
za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
lng. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
lng.

Ferdinand Kubáník, starosta

Odbor rozvoje města, vedoucí odboru
Oddělení

investic,

Dagmar Braunerová

IČO/DIČ:

00291463/ CZ00291463

bank. spojení:

ČS,

a.s.,

Ing.

Robert Vráblík

Uherský Brod

číslo účtu:

dále jen objednatel
1.02.

F.E.D. s.r.o.
Velký Ořechov 177, 76307
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Zhotovitel:

se sídlem:

OR:

Brně,

C 87718

lng. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D.,
za zhotovitele je oprávněn jednat
lng. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D.,
ve věcech smluvních:
ve věcech technických autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby - HIP:
lng. Karel Říha

zastoupen:

MBA
MBA

e-mail:

03994601/CZ03994601
Fio banka

IČO/DIČ:
bank. spojení:
číslo účtu:

dále jen Zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy Z něj vyplývající se
Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Smluvní strany uzavírají tento dodatek

dne 30.04.2021 ve Znění dodatku
dokumentace S názvem:

č. 1

řídí

§ 2586 a násl. Zákona

2 (dále jen „dodatek") ke smlouvě O dílo Č. 29/09338/21 uzavřené
(dále jen ,,smlouva) S předmětem smlouvy - Zpracování projektové

č.

Propojení ulice Františka Kožíka a ulice Na Chmelnici, (dále jen ,,PD“)

PD - propoj komunikací ul.

Fr.

Kožíka a Na Chmelnici

Preambule

2.

posun termínu o 18 dní- po dobu, kdy byly práce na PD pozastaveny Z důvodu řešení
od 04.06.2021 do 22.06.2021, kdy bylo zhotoviteli oznámeno schválení dodatku Č. 1

Zhotovitel požádal o

ceny víceprací

tj.

smlouvy.

Předmět dodatku

3.

v

3.01.
,,Dílo,

ČI.

5.

Doba a místo plnění se mění v

resp. jeho dílčí části,

odst. 5.01. termíny plnění takto::

bude předáváno postupně v těchto termínech:

Geodetické Zaměření, IG posudek a
DUSP čistopis včetně dokladové části v počtu dle odst. 3.04. smlouvy:

do 02.09.2021

PDPS čistopis včetně položkového

rozpočtu stavby, soupisu prací S výkazem výměr
v počtu dle odst. 3.04.sm|ouvy:
Ostatní Znění

4.

čí.

do 02.11.2021“

5 Zůstává v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
města Uherský Brod (vvww.ub.cZ nebo
stránkách
zveřejněna na oﬁciálních internetových
případných osobních údajù uvedených v této
vwWv.uherskybrod.cZ). Souhlas se zveřejněním se týká
za souhlas se zpracováním osobních údajů
považován
stranami
smluvními
je
tento
odstavec
smlouvě, kdy
ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù a o volném pohybu těchto údajù a O zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení O ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb.,
o Zpracování osobních údajù, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat
osobní údaje v této smlouvě obsažené.
Podrobné informace O zpracovávání osobních údajù městem Uherský Brod jsou k dispozici na webové
4.01.

i

stránce: \ANvw. ub.cZ/info/osobni-udaje.

4.02.

Smluvní strany navzájem

prohlašují,

že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem vregistru smluv podle Zákona Č. 340/2015 Sb.,
4.03.
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon
o registru smluv). Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem Zveřejnění v registru
smluv.

4.04.

Dodatek

je

vyhotoven ve 2 stejnopisech splatností

originálu.

Z nichž 2 obdrží objednatel a 2

Zhotovitel.

Doložka dle § 41

z.ć.

128/2000

Sb.,

Schváleno orgánem obce:

O obcích (obecní Zřízení)

Rada města Uherský Brod

schůze konaná dne 12.07.2021
usneseni 2261/R/9021

90.
č.

02 'Mí

Velký Ořechov, dne

nm

V

Uhersk'jTBřod,_dne

1 1.x_°ŮB'

2021

O bjje d n ate.:

Z ho t olﬁ|ì.|ìš.í“.o.
"5

`\~\ˇl';//
lng.

Lenka Struhárová Jančaříková, Ph

_,

jednatelka

PD - propoj komunikací ul.

Fr.

Kožíka a

Na Chmelnici

MBA

Ing.

Ferdinand Kubáník
starosta
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