
Dodatek č.1 
ke smlouvě o dílo 

uzavfený podle§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších 
předpisů 

Sídlo: 

Zastoupena: 

Zástupce pro věcná jednání: 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

I. 
Smluvnf strany 

Město Rýmarov 

Ing.Petr Klouda, starosta města 

00296317 

CZ00296317 

Komerční banka Bruntál, expozitura Rýmarov 

1421-771/0100 

na straně jedné (dále jen „objednatel") 

a 

Zhotovitel: 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

Statutární zástupce: 

Zástupce pro věcná jednáni: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

RENTEL a.s. 

Pod Trešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy 

26128233 

CZ26128233 

Stanislav Rolenc - výkonný ředitel 

eBanka, a.s. 

240825001 /2400 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel") 

se dohodly, že jejich závazkový vztah se rídí zákonem č.513/1991 Sb., obchodniho zákoníku (dále jen 
082) a uzavírají tento Dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen Dodatek). 

li. 

Na základě dohody smluvních stran se mění trmto dodatkem následující články Smlouvy o dilo ze dne 
8.11.201 O takto: 

Článek 12. Závěrečná ustanovení 

Původní text čl.12 odst.12.3.: 

12.3. Smlouva se po dohodě obou stran uzavírá na dobu určitou a to od 1.1.2011 do 
31.12.2011. Smlouvu lze prodloužit dodatkem k této smlouvě podepsané zástupci obou stran. 

se zrušuje a nahrazuje textem : 

12.3. Smlouva se po dohodě obou stran uzavírá na dobu určitou do 31.12.2012. Smlouvu lze 
prodloužit dodatkem k této smlouvě podepsané zástupci obou stran. 

Ostatní odstavce čl.12 jsou beze změn. 



Ill. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 8.11.201 O zůstávají beze změn. 

Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti 01.01.2012. 

Smluvní strany dále potvrzují, že tento Dodatek byl uzavřen svobodně a vážně, že nebyl ujednán 
v tísni, ani za jinak jednostra ně nevýhodných podmínek. 

O 9 -01- 2012 V Praze dne .................................... . 
. . . 9o. 12. 2oJJ 

V Rymarove dne .. .... ......................... ........... . 

Ing. Stanislav Rolenc 
Zhotovitel 

Město Rýmařov 

RENTEL a,n, 
Po,! Třešněmi 1120/1

1 52 OC, PRAHA S 
"fd .. •420 222508510-12
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titl.jméno, příjmení 
Objednatel 


