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DODATEK Č.3 

KE SMLOUVĚ  O  DÍLO 

 

1. Smluvní strany: 
     

1.1. Objednatel: 

 

Město Rychnov nad Kněžnou  
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136  

IČ:   00275336  

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města  

telefon: 494 509 100 

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou 

č. účtu: 27-1240286399/0800 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: 

Ing. Jan Skořepa, starosta města  

telefon: 494 509 100, 739 409 181 

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz 

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

Milan Bělka a Miloslav Trejtnar, odbor správy nemovitostí 

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 045, 602 114 822 nebo 603 510 859  

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, miloslav.trejtnar@rychnov-city.cz 

 

(dále jen objednatel) 

 
1.2. Zhotovitel: 

 

M - SILNICE a.s. 
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice, 

korespondenční adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín 

IČ: 421 96 868 

DIČ: CZ42196868 

Jednající: Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s.,  

na základě plné moci 

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430 

telefon: xxxxxxxxxxxx 

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xVe věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně: 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxx 

na základě plné moci 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat: 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx xxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xčíslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2019-059 

 

(dále jen zhotovitel) 

 

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., 

v platném znění tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. 

 

2. Předmět dodatku: 
Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu: 

 

 „Souvislá údržba místní komunikace A. Provazníka“ 
 

1. Termín dokončení díla se prodlužuje do 13.12.2019 

        

 Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je 

projevem jejich     

              svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 

podmínek a na důkaz    

              toho připojují své podpisy. 

 

 Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

 Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou. 

 

 Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění. 
 

  
 

V Rychnově nad Kněžnou dne 24.10.2019  V Jičíně dne 24.10.2019  

 

Za objednatele :  Za zhotovitele :  

 

 

 
……………………………………. ………………………………………… 

za Město Rychnov nad Kněžnou       za M - SILNICE a.s. 

Ing. Jan Skořepa - starosta města  Ing. Jiří Albrecht - ředitel oblastního závodu SEVER

 společnosti M - SILNICE a.s.   

  


