
 
 

D O D A T E K  Č . 1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ:  2015/05/ORM  

Ev. č. zhotovitele:     
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami. 
 

I. 
Smluvní strany 

OBJEDNATEL 
název : Město Nový Bor 
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
právní forma : obec 
IČ : 00260771 
DIČ : CZ00260771  
zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

ve věcech technických                  : Ing. Miroslav Jeništa, Walter John  

telefon  : 487 712 337, 487 712 339 

e-mail           : mjenista@novy-bor.cz, wjohn@novy-bor.cz    

 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma :  ZEPS s.r.o. 

sídlo  :  Lindava 84, 471 58 Cvikov  

právní forma  :  společnost s ručením omezeným  

IČ  :  286 88 651 

DIČ  :  CZ28688651 

zápis v OR :  KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966 

jednající :  Marek Říha, jednatel společnosti 

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních :  Marek Říha, jednatel společnosti  

ve věcech technických :  Ing. Vít Kofoň, hlavní stavbyvedoucí  

 
bankovní spojení  :  Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa   

č. účtu  :  43-884 555 0297/0100 

bankovní spojení :  Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa 

č. účtu :  994 365 339/0800 

telefon :  725 047 547 

fax :   

e-mail :  riha.m@zeps.cz 
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II. 
Předmět dodatku 

 
Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě Ev. č. MěÚ:  2015/05/ORM  je změna článku IV. Doba a 
místo plnění odst. 1 písm c). Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 

 
IV.  

Doba a místo plnění 
 
1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. 

uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
 
a) Zahájení plnění:     neprodleně po uzavření této smlouvy  
b) Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od vyzvání objednatelem   
c) Termín dokončení plnění díla:   30.6.2016       
d) Termín předání a převzetí díla:  do 5 dnů od dokončení díla      
e) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště do 14 dnů od předání díla 

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 
přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva 
byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 629/15/RM17 ze dne 24.8.2015. 

 
V Novém Boru, dne  31.8.2015                V Rumburku, dne 26.8.2016  
 

 
 

………………………………………                        …………..……………………..…… 
objednatel zhotovitel  
Mgr. Jaromír Dvořák Marek Říha 
starosta města jednatel společnosti 


