
DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo č. A-003129-00 z 13.8.2018 

ve znění dodatku č. 1 z 13.12.2018 
 

uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 

 
1.   Smluvní strany 

Objednatel:  

             Město Sušice    
se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice 
zastoupený: Bc.  Petrem Mottlem, starostou města 

   IČ: 00256129        DIČ:CZ00256129 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.   

   Č. účtu:  5070762/0800 
   

  Zhotovitel:  

  Ing. Pavel Šimek, FLORART – projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu 

             se sídlem: Rybářská 401, 688 01 Uherský  Brod  
       zastoupený:  Ing. Pavlem Šimkem 

 IČ: 13697129         DIČ: CZ5806261472 
 Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
 Č. účtu:  19-4955860247/0100 

  
   
2.    Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy o dílo č. A-003129-00 z 13.8.2018, ve znění dodatku č. 1 z 13.12.2018 (dále jen 

Smlouva) je zpracování projektové dokumentace Lesopark Pod Kalichem v rozsahu: 
 Projektová dokumentace na stavební objekty nepodléhající správnímu řízení, v rozsahu 

dokumentace pro provádění stavby 

 Koordinace s vodohospodářskou částí 

 Součinnost při jednání  

 Stavební část – parkové cesty, řešení vodních hrátek, vegetační část, podklad pro založení 
vegetačních úprav a lesního porostu 

 
Smluvní strany se v souladu s čl. 8 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě.  
 
3.    Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je úprava článku 2. smlouvy „Termíny plnění“. 

Bod 2.1. smlouvy nově zní: 

2.1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo představující předmět této smlouvy nejpozději do:  31.7.2019 

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění. 
 
4. Ostatní ujednání 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a 
dvě zhotovitel. Platnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003129-00. 
Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 5.8.2019 usnesením č. 538. 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele: 
 
V Sušici dne 7.8.2019           V Uherském Brodě dne 13.8.2019 
  
 
   
 
 
Bc.  Petr Mottl, starosta města                              Ing. Pavel Šimek    


