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  Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.7.2020 
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Smluvní strany 
 
město Jičín 
zast. starostou města JUDr. Janem Malým 
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
IČO: 00271632   
DIČ: CZ 00271632 
bankovní spojení: 524541/0100 
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená 
touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
dále jen „objednatel“, na straně jedné 

 
a 

 
společnost: RITUS s.r.o. 
IČ: 27501345 
Sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 22758 
bankovní spojení: 35-7527710297/0100 
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: Petr Dokoupil, Ladislav Dvořák, Bohuslav 
Mlateček, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 
 
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“) 

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za 
podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího 

Dodatku č. 2 smlouvy o dílo 

(dále jen „smlouva“) 

Název veřejné zakázky  
 

„Oprava střechy MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 18“ 
 

Článek I. 
 
 
Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění 
takto: 

 

Článek IV. 
Doba plnění 

 

3.  Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně: 

Zahájení doby plnění:   

I. etapa:  do 5 pracovních dní od převzetí staveniště od objednatele  
(předpoklad červenec 2020) 

II. etapa:  do 5 pracovních dní od převzetí staveniště od objednatele 
(předpoklad březen 2021) 
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Ukončení stavebních prací:  

I. etapa: do 30.4.2021  

II. etapa: do 30.11.2021 
 

Objednatel si vyhrazuje, vzhledem k tomu, že financování II. etapy bude realizováno z rozpočtu 
města Jičína na rok 2021, který bude schvalován v zastupitelstvu města Jičína koncem roku 
2020, následující: Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli nejpozději do 28.2.2021, zda bude 
II. etapa realizována. Pokud v této lhůtě zhotovitel obdrží oznámení objednatele, že z důvodu 
nezajištění financování této etapy není možné tuto realizovat, smlouva v této části pozbude dnem 
doručení oznámení platnosti. Smluvní strany sjednávají, že pokud II. etapa nebude z tohoto 
důvodu realizována, není zhotovitel oprávněn uplatňovat vůči objednateli nárok na náhradu škody 
či ušlý zisk z důvodu této nerealizace. 

Dále smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti smlouvy o dílo 
dodržet výši nabídkové ceny, kterou v rámci zadávacího řízení předložil. 

        Místo plnění: Městský úřad, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, kraj Královéhradecký 
   
 
V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna. 
 
 

Článek II. 
 

1. Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Jičína č. 68 dne 21.12.2020. 
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o 
čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat. 

 
3. Účastníci dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich 

pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
 
V Jičíně dne      V Jičíně dne 
 
 
 
 
 
 
……………………………….     ………………………………………………. 
město Jičín      RITUS s.r.o. 
JUDr. Jan Malý      Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček 
starosta města Jičín     jednatelé 


