
DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená niže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo — objednatel:
Číslo smlouvy o dílo — zhotovitel:

0226/2019
19zak00038

Smluvní strany

Objednatel
se sídlem:
Zastoupeno:
Zastoupení:
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:

e-mail:
lČ,

(dále jen objednatel)

a
Zhotovitel:
Adresa:

Zastoupena:

Město Vsetín
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Mgr. Ing. jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. jiří Růžička, starosta města
technik odboru správy majetku,

investic a strategického rozvoje

00304450

mss - projekt s. r. o.
Michelská 580/63, 140 00 Praha 4

Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
jednatelka

jednatel
Zastoupeni:
ve věcech smluvních: jednatelka

jednatel
ve věcech technických: jednatelka

jednatel
lČ: 268 49 836
DIČ: CZ26849836
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, pol. 123163

(dále jen zhotovitel)

ll.



Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.05.2019 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace
pod názvem ,,Točna v ulici Bratří Hlaviců ve Vsetíně - Sychrov — projektová dokumentace" (dále
jen předmět plnění).

2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku lV. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo tak, Že se do
uvedeného Článku doplňuje: Termín odevzdáni stavebního povoleni s nabytím právní moci bude

20.3.2020.

Ill.

Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní ujednáni smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv ve znění pozdějšich předpisů (dále též jen ,,registr smluv").

4. Zhotovitel tímto úděluje městu objednateli souhlas se zvěřejněním tohoto dodatku.

5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem Č. 128/2000 Sb.,
o obcích, (obecní zřízenI), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

za objednatele: za zhotovitele:

20 -12- 2019
Ve Vsetíně dne: .............. Ve Vsetíně dne:

Město Vsetín

starosta

MSS - projekt s. r. o

jednatelka

- 2 "


