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Dodatek Č. l ke smlouvě o dílo č. 1641

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,dodatek")

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika -
Sídlo:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Mob:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
ČNB, č.ú. 28933881/0710
75151502
CZ75151502
RNDr. Ing. René Tichým, vedoucím odboru správy majetku
Mgr. David Gurka

(dále jen ,,objednatel")

A

SG STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2
Kontaktní adresa: Dolní Tošanovice 22, 739 53 Hnojník
IČO: 02166283
DIČ: CZ02166283
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení: ČSOB Třinec
Číslo účtu: 261592040/0300
E-mail:
Mob:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C216171

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. 89/2012,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující dodatek Č.1 ke smlouvě o dílo č.
1641:



I.

Po vzájemné dohodě, oboustranném odsouhlasení víceprací uvedených v položkovém
rozpočtu (dokumenty položkového rozpočtu tvoří přílohu tohoto dodatku) uzavírají smluvní
strany tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 1641 ze dne 14. 4. 2020, jejímž předmětem je dílo
spočívající v provedení opravy okenních výplní, sprchového zařízení, propadlé parkovací
plochy v dvorní části objektu OCP Mosty u Jablunkova, v následujícím znění:

Text ČI. III. odst. l se nahrazuje následujícím zněním:

Cena za dílo byla sjednána ve výši
DPH 21%
Celkem s DPH 21% KČ

781 128,03 Kč
164 036,89 Kč
945 164,92 Kč

Slovy: Devětsetčtyřicetpěttisícstošedesátčtyřikorundevadesátdvahaléřů

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá
tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží jedno vyhotovení.

4. Strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což potvrzují svými
podpisy.

V Ostravě dne' 2 g -05- 2020 V Dolních Tošanovicích dne. 29 -05- 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

RNDr.
vedoucí od
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