
DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 19/2019/KU/Mu

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

Objednatelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických: 
telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1,743 01 Bílovec 
Mgr. Renatou Mikolášovou -starostkou města 
Zbyňkem Bajnarem místostarostou města 
....... ..................................... ............................ 
....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
.....................................................

Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

V ■ V '?/'" ." '

} [ !  m V u a iv

Tomáš Skaiík Ateliér s.r.o.
Rad kov 180, 747 84 Rad kov
Tomáš Skaiík, jednatel
Tomáš Skaiík, jednatel
Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
.............................
CZ03987841
03987841
....................
........................................

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka C 
62034.

(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „ smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 19/2019/RR/Mu ze dne 
4. 4. 2019 na provedení akce s názvem „Restaurování kamenných schodišť a 2 portálů na zámku v 
Bílovci“, týkající se změny termínu dokončení způsobené provozními důvody na straně Objednatele, 
takto:
v

Článek III. Doba plnění, bod 1. se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy objednatele



Objednatel předá staveniště: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele
k zahájení prací

Ukončení, předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků: nejpozději do 20. 11.2019

2) Ostatní ujednání smlouvy' zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 19/2019/RR/Mu.

4) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech splatností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Bílovci dne: 
Za objednatele: 3 1 . 10. 2019

V Bílovci dne: 
Za zhotovitele: 31. 10. 2019


