
                                                               SD/00543/2019/1 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č.: 106/2019 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 
 

I. Smluvní strany 
 
 
Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:  
 
 
Město Tábor 
Odbor investic a strukturálních fondů 
Žižkovo náměstí 2 
390 01 Tábor 
zástupce pro věci smluvní Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz,         
zástupce pro věci technické Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz 
IČ:      00253014                              
DIČ:    CZ00253014 
bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxx xxxxxxx        
xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxx xxxxxxx 
390 01 Tábor 
 
(dále jen „objednatel“) a  
 
ULAS s.r.o.  
Plynárenská 324/45 
400 10 Ústí nad Labem, 
IČ: 28732804  
DIČ: CZ 28732804  
 
Korespondenční adresa: ULAS s.r.o., Rudé armády 60, 403 01 Dolní Zálezly 
 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 29348 
 
osoba oprávněná k jednání: xxxx xxxxxxx, jednatel, xxx. xxx xxx xxx  
x. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx  
  
(dále jen "zhotovitel")      
 
 
 uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tento  
 
 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na projektovou dokumentaci pro stavbu  

„Oprava lávky podél návodní strany Jordánu“ 
 
 

mailto:karel.hotovy@mutabor.cz
mailto:pavel.stolar@mutabor.cz


1.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.6.2019 (dále jen „Smlouva“) upravuje termín 
dokončení díla, a to na základě výsledků jednání Objednatele a Zhotovitele. Nový termín pro 
dokončení a předání díla se stanovuje na 16.12.2019. 

 
1.2. Odůvodnění dodatku ke Smlouvě:  

V rámci projektování díla, byly navrženy 2 varianty řešení. Na straně objednatele bylo 
nutné tyto varianty zhodnotit. Zhodnocení si vyžádalo čas, který nebyl předpokládán při 
stanovování termínů pro dokončení díla. Z tohoto důvodu musel zhotovitel práce přerušit 
a bylo dohodnuto prodloužení termínu plnění do 16.12.2019.  

 
1.3. Tento dodatek ke Smlouvě ze dne 12.6.2019 (dále jen „Dodatek“) nabývá platnosti dnem jeho 

uzavření. Dnem uzavření Dodatku se rozumí den označený datem u podpisů smluvních stran. 
Je-li u podpisů smluvních stran uvedeno více dat, platí datum nejpozdější. Tento Dodatek 
nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv.  

 
1.4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že údaje (např. osobní údaje, obchodní tajemství), které 

nebyly předem řádně označeny (zažluceny) dle dohody, povolují zveřejnit prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

 
1.5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje Objednatel.  
 

1.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  
 

1.7. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Zhotovitel    
       a jeden Objednatel.  
 
 
V Táboře dne 2.12.2019       V Ústí nad Labem dne  2.12.2019 
 
 
 
 
 
 
  
……………………………………………….. ………………………………………………… 

Za objednatele                Za zhotovitele 
Ing. Karel Hotový     xxxx xxxxxxx 

vedoucí odboru investic a SF   jednatel společnosti ULAS s.r.o. 


