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DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo   

ev. číslo zhotovitele: 11-6387-0100 
ev.číslo objednatele: 2/2017 

 
níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen 

„dodatek“) dle § 2586  násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„zákon“ nebo „ZZVZ“) 
 

I. Účastníci smlouvy 
 

Objednatel:   Město Frýdlant 
 sídlo:    nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
 zastoupený:            Ing. Danem Ramzerem, starostou města 

 IČ:   002 62 781 
 DIČ:    CZ 002 62 781 
 Bankovní spojení: 27-2604599359/0800 
 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města 
  zástupce ve věcech technických ave věcech převzetí prací: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
   

(dále jen „objednatel“)                                                                         

Zhotovitel:  Sweco Hydroprojekt a. s. 
PSČ, sídlo:   Praha 4, Táborská 31, |PSČ 140 16 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 7326 

zastoupený:  Ing. Milan Moravec, Ph. D., předseda představenstva 
    Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 
    Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

Osoba oprávněná k podpisu:  Společnost zastupuje vůči 
třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy 
dvěma členy představenstva nebo písemně pověřeným 
členem  

IČ:   26475081 
DIČ:   CZ26475081 
Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Technicky oprávněn jednat: Ing. Jiří Miškovský, ředitel divize 141 
             Ing. Jindřich Šesták (HIP) 
Telefonní spojení:  +421 261 102 222  

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci dodatku“ nebo také 
jen „smluvní strany“) 

Vzhledem k tomu, že: 
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V rámci realizace akce „DUR – Frýdlant – Bulovka“, „DUR – Frýdlant – Dětřichov“, 
„DUR – Frýdlant – opatření na stávajících rozváděcích sítích“ je nutné na základě 
níže uvedených skutečností a žádosti společnosti Sweco Hydroprojekt ze dne 19. 
11. 2019 (příloha č. 1 tohoto dodatku) změnit termín dokončení: 

- rozsáhlé připomínky Krajské správy silnic Libereckého kraje (viz příloha č. 1) 

- komplikované jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou  

- komplikovaná jednání s dalšími státními institucemi 

Projekt se dotýká katastru několika obcí a není možné tuto akci řádně dokončit 
v původním termínu.  

II. Doba a místo plnění  
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v následujících termínech: 

Etapa díla Doba plnění  

Dokončení a předání dokumentací pro 
vydání územního rozhodnutí  (DÚR) pro 
všechny stavby 

nejpozději do 31. 5. 2019 
(nemění se – splněno) 

Zajištění vydání pravomocných 
územních rozhodnutí pro všechny 
stavby 

Nejpozději do 31. 12. 2021 
(mění se) 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. objednatele 2/2017 ze dne 2. 1. 
2017. 
Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží 
zhotovitel a 2 objednatel. 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, 
nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí 
osobou. 
Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán 
na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne 
…………… usnesením č. ……………… 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Žádost o změnu termínu plnění. 
 
Ve Frýdlantu dne 16. 12. 2019 
 
 
 
 
Za objednatele: 
 
 

................................................ 
Ing. Dan Ramzer 
starosta města 

V Praze dne 13. 12. 2019 
 
 
 
 
Za zhotovitele: 
 
 

................................................ 
Ing. Nikola Gorelová      Ing. Vladimír Mikule 

 


