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Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo č. V2020-116/OO ze dne 21.2.2020 

 

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:  

 

Objednatel:                Město Nový Jičín 
Se sídlem:    Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín    

Zastoupen:                 Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím Odboru          

organizačního Městského úřadu Nový Jičín 

IČO:                                                00298212 

DIČ:                 CZ00298212 

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 

Číslo účtu:    326801/0100 

Zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeněk Petroš 

Zástupci ve věcech technických  

a realizace stavby:   Ing. Josef Kuběna, Odbor rozvoje a investic 

Městského úřadu Nový Jičín  

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:                                          CLIMART s.r.o.                

Se sídlem:                                           Bivojova 872/11, 703 00 Ostrava - Vítkovice         

Zastoupen:                                         Bc. Miroslavem Švecem, jednatelem společnosti 

IČO:                                                   27845061  

DIČ:                                                   CZ27845061  

zapsán v obchodním rejstříku u KS soudu v Ostravě oddíl pod sp. zn. C 31371 

Bankovní spojení:                             Komerční banka a.s., pobočka Ostrava  

Číslo účtu:                                          43-1875630237/0100 

Zástupce ve věcech smluvních:        XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX 

Zástupce ve věcech technických:      

a realizace stavby (stavbyvedoucí): XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Na základě dohodnutých změn termínů realizace sjednaného díla „Klimatizace kanceláří 

MěÚ Masarykovo nám. 1/1 v Novém Jičíně – I. etapa“ z důvodu karanténních opatření  

uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2020-

116/OO ze dne 21.2.2020 tohoto znění:   

 

I. 

 

1. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.1.1., který nově zní takto:   

„5.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat od 6.5.2020, a to 

po protokolárním předání staveniště objednatelem.“ 

 

2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto: 

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 15.6.2020.“ 
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II. 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti 

v nezměněném znění. 

 

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.  
 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a 

zhotovitel jeden stejnopis. 

 

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 

 

 

 

Za objednatele      Za zhotovitele 

 

V Novém Jičíně dne 06.05.2020             V Ostravě dne 05.05.2020 

 

 

 

---------------------------                                                          ------------------------- 

Mgr. Zdeněk Petroš       Bc. Miroslav Švec 

vedoucí Odboru organizačního                                             jednatel společnosti 

Městského úřadu Nový Jičín 


