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Dodatek č. 1 
 

 

ke smlouvě o dílo č. 1922 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, Gočárova 761 - výměna výlohy 

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik, tel. xxx, email xxx 
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx 
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel PROPLAST K s.r.o. 
Sídlo Polní 468, 549 01 Nové Město nad Metují 
Zastoupený jednatelem Ing. Pavlem Kubrtem 
Telefon xxx 

 Email xxx 
 ID datové schránky vxnvez6 

IČ 25950231 
DIČ CZ25950231 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17234 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 

 (dále jen zhotovitel) 
 
 

I. 

Z důvodu nepředvídatelných okolností (opoždění termínu subdodávky – materiálu pro výrobu výkladce 
a ztížená dostupnost dodávky atypické ornamentální folie do nadsvětlíku) se mění termín dokončení 
díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 3. 
2019 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.  

 
II. 

1. Původní text druhé a třetí věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazují se novým 
textem: 

vlastní výměna výlohy: 29. – 30. 7. 2019 

 Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):  31. 7. 2019 

 

III. 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

V Hradci Králové dne 12. 7. 2019 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Ing. Pavel Kubrt Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 

 
 

 

 

 

 

 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 12. 7. 2019 

 


