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DODATEK č. 1 
Smlouvy o dílo na provedení díla 

„Ztracená 3, Olomouc – rekonstrukce bytu č. 1“ 
 

Číslo SOD zhotovitele:  Číslo SOD objednatele:    30/2019  

 

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel:  Statutární město Olomouc 

   se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc 

  779 11 Olomouc 

  IČ: 00299308  DIČ: CZ 00299308 

    

  Zastoupené Správou nemovitostí Olomouc, a.s. 

  IČ 25898736, se sídlem Olomouc, Školní čp. 202/2a, PSČ 779 00 

           

  Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních: 

  SNO, a.s., Školní 202/2, Olomouc 

  Ing. Roman Zelenka, předseda představenstva a Ing. Věra Vyhňáková, člen představenstva  

 

Kontaktní osoba ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 202/2, 779 00 

Olomouc: 

Ivo Malík, vedoucí provozního oddělení SNO, a.s. 

tel.: 602 776 406, e-mail…………. 

Miroslava Studená, provozní technik SNO, a.s. 

tel.: 602 793 969, e-mail: ……………. 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo výdajového účtu: 29022-1801731369/0800 

 

 

 

2. Zhotovitel: Bohumil Bauman 

 se sídlem: Ztracená 322/1, 779 00 Olomouc 

IČ: 07995962   

Živnostenský rejstřík:  

Pod sp.zn.                         

Magistrát města Olomouce 

S-SMOL/075335/2019/OZIVN 

 

  

Zástupce statutárního orgánu: 

ve věcech smluvních: 

Bohumil Bauman 

 

tel.:  725 315 514   e-mail: …………… 

- kontaktní osoba ve věcech technických: 

Bohumil Bauman 

tel.:  725 315 514      e-mail: petuleb29@seznam.cz 

 

Bankovní spojení : KB Olomouc 

Číslo účtu: 115-7318400217/0100 
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II. Předmět dodatku 

 

1. Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 6.8.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních 

stran s ohledem na podmínky dodavatele, pro které není možné dílo dokončit ve smlouvou sjednaném termínu,  

tímto dodatkem mění v čl. IV. odst. 2 písm. c), jak je níže uvedeno: 

 

2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech: 

a) předání a převzetí staveniště 

b) zahájení stavebních prací:              

15.8.2019 

15.8.2019 

c) provedení díla  

d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: 

2.12.2019  

v den provedení díla 

 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží 

zhotovitel. 

 

 

 

V Olomouci, dne:  17.10.2019 V Olomouci, dne:    

 

 

         

Objednatel Zhotovitel 

 Statutární město Olomouc, zastoupené 

Správou nemovitostí Olomouc, a.s., 

 

 

 

 

Ing. Roman Zelenka 

                 předseda představenstva SNO,a.s. 

 

 

 

 

                         Ing.Věra Vyhňáková 

                 členka představenstva SNO,a.s. 

Bohumil Bauman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


