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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o DÍLO č. 18052
ZE DNE 24. 1. 2019

uzavřený podle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dale jen “občanský zákoník")

Smluvní strany:

objednatel: Město Sedlčany
zastoupena: Ing. Miroslavem Hólzelem, starostou města

sídlo: nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
IČ: 00243272
bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: S-B s.r.o.
zastoupen: Ing. Jiří Barták, jednatel
se sídlem: Husova 332, 264 01 Sedlčany
IČ: 25652362
DIČ: C225652362
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 58265
bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním článku 17, odst. 13
Smlouvy o dílo č. 18052 ze dne 24. 1. 2019 (dále jen „smlouva“) a v souladu s 5222 odst. 6
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava článku 5, odst. 1 smlouvy — Doba a místo plnění, vycházející
z objektivní potřeby posunutí termínu pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí
stavby. Posun uvedeného termínu nebude mít vliv na konečný termín řešení projektu.
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2. Změny smlouvy

1. Text v článku 5, odst. 1 smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím
zněním:

„Pro zahájení a dokončení díla sjednávají smluvní strany tyto termíny:
Předání staveniště: do 15 dní po podpisu smlouvy
Lhůta zahájení stavebních prací: bezprostředně po předánístaveniště
Lhůta dokončení stavebních prací; předání a převzetí stavby:

nejpozději do 31. 7. 2019
Lhůta vyklizenístaveniště: do 5 dní od ukončení stavebních prací“

3. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně
nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní jednání spojená
suzavřením tohoto dodatku učinily svobodně a vážně, že si dodatek přečetly
a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážně vůle připojují své
podpisy.
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