
 
VZMR 74/2018 

DODATEK Č. 1 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  

„ Litom ěřice, Želetice, ubytovna – p ředčišt ění před čerpací šachtou “ 
 

 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Ing. Venuší Brunclíkovou, MBA, vedoucí Odboru územního rozvoje („OÚR“) 

(dále jen „Objednatel “) 
 
na straně jedné a 
 
 
Ing. Jan Lennner 

se sídlem: Seifertova 1879/8, 412 01 Litoměřice 

IČO: 69295247 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  

    

(dále jen „Zhotovitel “) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Litoměřice, Želetice, ubytovna – předčištění před čerpací šachtou“ (dále jen 
„Smlouva “). 

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Článek č. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.3. 
se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou): 



 
VZMR 74/2018 

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli 
v termínu nejpozději do 30. 4. 2019. 

2.1. Smluvní strany se dále dohodly na změně fakturace. Článek 3. Cena díla a platby, odst. 3.4 se 
mění takto: 

Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena 2 splátkami na základě 
skutečně provedených prací, dodávek a služeb. První fakturu za práce, dodávky a služby 
provedené v roce 2018 je Zhotovitel oprávněn vystavit nejpozději do 19.12.2018. Nedílnou 
součástí druhé faktury bude zápis o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami 
stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v ISRS. 

3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

 

 

 
Objednatel  
 
V Litoměřicích dne 11.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zhotovitel  
 
V Litoměřicích dne 14.12.2018 
 

 
 
 

...................................................... 
Ing. Venuše Brunclíková, MBA 

vedoucí OÚR 

.............................................. 
Ing. Jan Lenner 

 

 

 


