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Číslo smlouvy Zhotovitele:

D o d a t e k č. 1
ke S M L O U V Ě O D Í L O
uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

Název:
v

„Přírodní zahrada MS Vážka, Brno, okres Brno-město“
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I.

Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace
Adresa sídla:
IČO:
Statutární zástupce:
Ve věcech technických je

Rybnická 96/45, 63400 Brno - Nový Lískovec
70284199
Bc. Yvona Šebestová, ředitelka
oprávněn jednat:
Ing. Petr Kučeřík, vedoucí oddělení investic a pozemků
mob.: 773 045 928, e-mail: kucerik@nliskovec.bmo.cz

(dále jen „Objednatel“)
Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a
II. Yggdrasilmont s.r.o..
Zastoupený:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Ing. Michalem Petříkem
Truhlářská 1520/23, 1 10 00 Praha 1
03593819
Cz03593819

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Zhotovíte?*1I.)
Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Registrační číslo projektu: 03791861

Smluvní strany se dohodly na dodatku ke smlouvě o dílo na akci: „Přírodní zahrada MŠ Vážka, Brno,
okres Brno-město“ takto:

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ
doplňuje se bod 4.5. takto:
4.5.Z důvodu nevhodných klimatických podmínek především velmi vysokých teplot a výrazného su
cha nelze řádně provést sadové úpravy projektu tj. výsadbu rostlinného materiálu. Objednatel
vzhledem k těmto podmínkám není schopen zajistit následnou péči (dostatečnou zálivku).
Smluvní strany se dohodly, na prodloužení termínu pro sadové úpravy. Výsadba bude provedena
nejpozději do 31.10.2019.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny. Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2
obdrží objednatel a 2 dodavatel.

Smluvní strany si tento dodatek ke smlouvě o dílo řádně pročetly a souhlasí sjejím obsahem. Tato
smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto stvrzují tuto smlouvu
statutární zástupci obou stran.
V Brně dne 26.6.2019

Ing. Michal Petřík
Yggdrasilmont s.r.o.
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Brně, dne 26.6.2019

za objednatele
Bc. Yvona Šebestová, ředitelka
MŠ Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace

