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DODATEK C. 1 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení 
§1724 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 

Město Horní Slavkov

Se sídlem: 
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 
Alexandr Terek, starosta
00259322 Záměr zveřejněn d n e ....................................... ............

Česká spořitelna, a.s. 
862175349/0800 
352 350 666

Smlouva schválena usnesením QH 437/2  7/V?

Datum zveřejnění smlouvy..........................................

podatelna@hornislavkov.cz
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Petra Bednářová, tel.: 724 755 079

Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost

ZvcHřerséno na profilu

1.2 Dodavatel:

Fyzická osoba: Tomáš Rafl, Ak. mal.

Místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:
povolení k restaurování MKČR:

Vratislavova 67/17, Praha 2, 128 00 
61028592 
CZ 480216092 
MONETA a.s.
161 382 927/0600 
602 202 142 
tomas@rafl.cz 
10.434/90-PP

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Tomáš Panáček, tel.: 736715 283

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět prací

2.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

RESTAUROVÁNÍ SOCHY SV. FLORIÁNA, HORNÍ SLAVKOV“
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3. Termíny plnění

Předmětem dodatku je změna termínu osazení sochy na původní místo na náměstí Republiky 
v Horním Slavkově. Termín dokončení restaurátorských prací se tímto dodatkem nemění. 
Socha sv. Floriána bude protokolárně převzata v restaurátorském ateliéru na adrese Chodov 
č.p. 120, 364 64 Bečov nad Teplou, kde zůstane socha uložena do doby osazení na své 
původní místo.

3.1 Termíny realizace prací:

Termín dokončení restaurátorských prací: 20.12.2019
Termín osazení sochy na původní místo: 30.4.2020

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.
4.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
4.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově dne: 4 # . i § / %

Za dodavatele
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