Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Název:
Město Znojmo
Sídlo:
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
IČO:
00293881
DIČ:
CZ00293881
bankovní spojení:
KB Znojmo
č. účtu:
19-5054880237/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jakub Malačka, MBA – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a
tech. služeb
Tel.:
515 216 387, 739 389 064
E-mail:
karel.bartusek@muznojmo.cz
Radim Držmíšek, odbor investic a tech. služeb
Tel.:
515 216 124, 739 389 056
E-mail:
radim.drzmisek@muznojmo.cz
(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel:
Název:
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Sídlo:
Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
IČO:
03935183
DIČ:
CZ03935183
zapsán v obchodním rejstříku:
u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 87460,
bankovní spojení:
ČSOB a.s.
č. účtu:
278652986/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Karel Kafka
Tel.:
603 865 554
E-mail:
kafka@psznojmo.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ondřej Šimeček
Tel.:
604 507 616
E-mail:
o.simecek@psznojmo.cz
Hlavní stavbyvedoucí:
Ing. Karel Kafka
(dále jen „Zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2019 smlouvu o dílo č. objednatele 0879/2019, (dále jen „smlouva
o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení díla „Centrum

obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání“. Smlouva o dílo byla dne 22.04.2020
dodatkována dodatkem č. 1, kterým došlo k dílčím změnám předmětu díla, změně ceny díla a změně
platebních podmínek.
2. Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
2.1. Předmětem tohoto dodatku je v návaznosti na provedené archeologické nálezy, současně
vzniklého dodatku č.1 a vzhledem ke vzniklé epidemii COVID-19, jeho vlivu na přijatá opatření
nouzového stavu, změna termínu dokončení stavebních prací.
2.2. Nový termín dokončení stavebních prací v článku 3 odst. 3.1. smlouvy o dílo tak nově zní:
Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 30.11.2021.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.
3.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
3.3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu dodatku a účinnosti dnem
zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb. o registru smluv.
3.4. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno Radou města dne 8.2.2021 usnesením č.
97/2021, bodem č. 4328.
Objednatel

Zhotovitel

Ve Znojmě dne …….

Ve Znojmě dne

podepsal
Ing. Jakub Digitálně
Ing. Jakub Malačka,
Malačka, MBA
Datum: 2021.02.15
14:46:34 +01'00'
MBA

……………………………….
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta města

podepsal
Ing. Karel Digitálně
Ing. Karel Kafka
Datum: 2021.02.10
Kafka
13:13:32 +01'00'

.................................................................

Ing. Karel Kafka
jednatel

