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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo t. 093/954424/S954/2018/110/Hro - Barborku, ř.km 1,980-2,050

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
č. 093/954424/S954/2018/110/Hro
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou,
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy,
ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, Číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel")
a

Obec Těchobuz
se sídlem: Těchobuz 60, 395 01 Pacov
IČ: 00584061
Zastoupená: Ing. Pavlem Hájkem, starostou obce a oprávněným zástupcem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Pacov
Číslo účtu: 622174339/0800
(dále jen „Obec Těchobuz"
(dále jen „objednatel")
a
Bones, s.r.o.
IČ:
27936333
DIČ:
CZ27936333
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127723
sídlo:
Radiová 1285/7, Hostivař, 102 00 Praha 10
statutární orgán: Martin Hofman, jednatel
zastoupený:
Martinem Hofmanem, jednatelem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:
Bankovní spojení: KB, číslo účtu: 43-0071540207/0100
(dále jen „zhotovitel")
uzavírají a tímto uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento
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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 093/954424/S954/2018/110/Hro - Barborka, ř.km 1,980-2,050

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ě. 093/954424/S954/2018/110/Hro a Dodatku ě. 1,
2 a 3 na zhotovení díla „Barborka, ř.km 1,980-2,050“, spočívající ve změně termínu dokončení díla:
Původní znění:
Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle
ČI. 1 odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne: 31.7.2020.

Nové znění:
Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle
ČI, I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne: 31.8.2020.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejích dodatků, nedotčené tímto dodatkem Č. 4 zůstávají beze
změn,
Tento dodatek ě. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost
smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
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Bones s.r.o.
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