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DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 14—VZ-2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82,5)401 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zastoupený: Mgr. Vladimirem Richterem - starosta
Tel.afax:
Kontaktní osoby:

(dále jen jako „objednatel“)
a

2. Zhotovitel: SKJ s.r.o.
Se sídlem: Zitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou
iČo: 07807716
DIČ: CZ07807716
Bankovní spojeni:
Číslo běžného účtu:
Zastoupený: Jakubem Jurkem -jednatel
Kontakt:
Stavbyvedoucí:

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06. 12. 2018 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod Č. l4-VZ-2018, kterou se
zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat akci „Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice rok 2019“ (dále jen
„smlouva“).

2. Duvodem pro uzavřeni tohoto dodatku je změna formy podnikáni zhotovitele z OSVČ na obchodní společnost (s.r.o.)
a s tím souvisejíci změny IC, DIC, Čísla účtu a názvu zhotovitele.

H.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Smluvní strana č.2 Zhotovitel, ve znění:

Zhotovitel: ‚Jakub Jurek
Se sidlem: Zitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO: 75182530
DIČ: CZ8403012596
Bankovní spojení:
Číslo běžného účtu:
Zastoupený: Jakubem Jurkem
Kontakt:
Stavbyvedoucí:



se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Císlo běžného účtu:
Zastoupený:
Kontakt:
Stavbyvedoucí:

SKJ s.r.o.
Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou
07807716
CZ07807716

Jakubem Jurkem -jednatel

III.
Závěrečná ustanoveni

I. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana

obdrží dvě vyhotoveni.
3. Zhotovitel bere na vědomi, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 KČ bez DPH včetně dohod, na

základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako
informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí
s tim, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že
skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svoleni k jejich užití a zveřejněni
bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní
v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem,
protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.
dne 04. 09.2019.
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Ja Jurek, jednatel

strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem
a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn

Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 125 19

za objednatele
Mgr. Vladimír Richter, starosta města


