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DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 40/2019/RR/Mu

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

Objednatelem:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec 
...................................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Renata Mikolášová, starostka 

Tel.: ....................
E-mail: . ...............................................

Zbyněk Bajnar, místostarosta 
Tel.: ....................
E-mail: . ........................................

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
................................................................................................... 

Tel.: ....................
E-mail: ...................................................
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitelem: IvoKarkoška
Sídlo Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec
Zapsán v obchodním rejstříku: nezapsaná v obchodním rejstříku 
IČ: 62323873
DIČ: CZ7304195239
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., expozitura Bílovec
Číslo účtu: ....................................
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ivo Karkoška

Tel.: .............................
E-mail: .......................................

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ivo Karkoška
Tel.: .............................
E-mail: ............................

(dále jen „Zhotovitel“)
společně označováni jako „ smluvní strany“
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1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 19.1 předmětné smlouvy o dílo na následující 
změně smlouvy o dílo č. 40/2019/RR/Mu ze dne 29. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 40/2019/RR/Mu ze dne 17. 3. 2020 na provedení akce s názvem 
„Rekonstrukce sociálního zařízení v 2. NP ZŠ a MŠ Stará Ves“, z důvodu prodlení 
s dodávkou materiálu na stavbu, zapříčiněného mimořádnou situací v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu na území ČR, takto:

Článek 5. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ, odst. 5.2, bod 5.2.1 se mění takto:
5.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději 
do 27. 4. 2020.

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 40/2019/RR/Mu

4) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží 
objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

5) Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
rozhodla Rada města Bílovec dne 24. 3. 2020 usnesením č. RM/9^2/32/2020.


