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Dodatek č. 1 ke Smlouvě  o dílo č. SN-TSMT/ 5/2018 
 
 

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění 
 
 
 

Smluvní strany 
=========== 

 
Zhotovitel:    JS Moravská Třebová s.r.o. 
         Adresa:     Linhartice č.p. 60, 571 01 Moravská Třebová  
         DIČ    :    CZ28811852 
                   IČ      :    28811852 
                   Zastoupen :       Františkem Navrátilem - jednatelem 
 
Objednatel:    Město Moravská Třebová                  
                   Adresa :            Moravská Třebová, TGM 29, PSČ 571 01 
         Telefon:             461353111 
                   DIČ:             CZ 00277037 
         IČ:                     277037 
                   Zastoupen:         Ing. Tomášem Kolkopem – starostou města 
                   Bankovní spojení:  ČS a.s. Moravská Třebová 
                                                 č.ú. 27-1131090207/0100 

zastoupen: 
jméno a příjmení / obchodní firma: Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
bydliště / sídlo:     Zahradnická 21, Moravská Třebová, 571 01 
Zapsaný v OR vedeném  krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 18167 
zastoupený:       Bc. Gabrielou Horčíkovou - jednatelkou 
datum narození/ IČ:    25970399 
DIČ:       CZ25970399 
 
 
 
 
Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. II – Čas plnění. Ostatní články a 
odstavce Smlouvy o dílo č.  SN-TSMT/5/2018 jsou nezměněny. 
 
 

II. 
Čas plnění 

1/ Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období: 
 
  zahájení prací :         do 23.09.2018 
            dokončení prací:      do 31.12.2018 
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Závěrečná ustanovení 
 
1/ Teto dodatek je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost                                  
    originálu. 
2/ Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zmocněnými zástupci obou  
    stran. 
3/ Smluvní strany si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že dohoda 
byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek 
4/ Zhotovitel bere na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V případě poskytnutí 
informace bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů o změně některých zákonů. Dále zhotovitel bere na vědomí, že smlouva 
bude uveřejněna v registru smluv (§ 5 zák. č.340/2015 Sb., o registru smluv), přičemž 
uveřejnění zabezpečí objednatel. 
5/ Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města dne 26.11.2018, č. usnesení 
36/R/261118. 
     
 
 
 
 
 
 
 
V Moravské Třebové dne             V Moravské Třebové dne  
 
 
 
 
 
 
…………………………………         ……………………………………….. 
František Navrátil - jednatel                                          Ing. Tomáš Kolkop - starosta  

 


