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Dodatek č. 1   
ke smlouvě o dílo S/20/2019/0100 se společností TUBEKO SPORT spol. s r.o. 

uzavřené dne 13.01.2020 

 

Registrační číslo objednatele: S/20/2019/0100 

Registrační číslo zhotovitele: 

 

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) uzavřená dále 

uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 

 

 

Smluvní strany: 

 

Městská část Praha 20 

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21  Praha - Horní Počernice 

IČ: 00 240 192 

DIČ: CZ 00240192 

bankovní spojení: XXXXX 

číslo účtu: XXXXX 

zastoupená:   

ve věcech smluvních Mgr. Petr Měšťan, starosta 

ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel: XXXXX 

Ing. Aleš Lada, tel.: XXXXX 

       

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

TUBEKO SPORT spol. s r.o. 

 

sídlo:  Na armádě 364, 270 62, Rynholec 

IČ:  49825020 

DIČ: CZ49825020 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C   

vložka 32892  

bankovní spojení: XXXXX 

číslo účtu: XXXXX 

zastoupený: Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček, jednatelé společnosti 

ve věcech realizačních a technických: Ing. Ivan Šretter 

  

(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.: S/20/2019/0100 ze dne 

13.1.2020 na dílo „Modernizace venkovního sportoviště v areálu základních škol 

Prahy 20". následovně: 

 

Termín plnění se v článku III. odstavci 1 mění takto: 

 

Termín předání staveniště a zahájení prací: 10.06.2020 

 

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 18.08.2020 

(doba plnění díla 70 kalendářních dnů) 

 

 

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží 

objednatel a dva zhotovitel. 

 

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny 

podmínky předchozího schválení radou. Uzavření dodatku schválila RMČ Praha 20 

dne 8. 4. 2020 usnesením č. RMC/57/12/1044/20.  

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 9.4.2020        

                                                   

 

Za objednatele:                                                     Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

………………………                                             ……………………… 

Mgr. Petr Měšťan,                                          Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček                          

starosta                                                          Jednatelé společnosti 


