
STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SOBĚSLAV, WILSONOVA 405

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2020

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupené:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Telefon, e-mail:

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Telefon, e-mail:

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Wilsonova 405/34, 392 01 Soběslav

Ing. Darjou Bártovou, ředitelkou

725 49 572

CZ 72549572

Vialit Soběslav spol. s.r.o.

Na Švadlačkách 478/11, 392 01 Soběslav

Ing. Karlem Valentou, jednatelem společnosti

145 04 456

CZ14504456

I.

Výše uvedené smluvní uzavírají dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2020 dále jen dodatek ke 
smlouvě č. 1, kterým se mění následující článek smlouvy:
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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo Ze dne 15. 12. 2020
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STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SOBĚSLAV, WILSONOVA 405

Článek IV. Doba plnění, bod IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

■ zahájení stavebních prací: 15. 06. 2021, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to na 
základě písemného zápisu o předání a převzetí staveniště

■ Ihůta výstavby se prodlužuje o 97 kalendářních dnů, celková doba realizace se mění na 
167 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení 
dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že 
zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto 
odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, 
vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku 
takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a 
odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo 
namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu 
v době uzavření této smlouvy.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Dodatek smlouvy č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

IV.

Dodatek ke smlouvě č. 1 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli 
objednatele i zhotovitele.

V.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv.

V Soběslavi dne:

ředitelka školy

Str. 2

Sis. As/

jednatel společnosti

V2
'JW (w h 4a

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ
A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SOBĚSLAV, WILSONOVA 405

Článek IV. Doba plnění, bod IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

■ zahájení stavebních prací: 15. 06. 2021, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to na 
základě písemného zápisu o předání a převzetí staveniště

■ Ihůta výstavby se prodlužuje o 97 kalendářních dnů, celková doba realizace se mění na 
167 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení 
dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že 
zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto 
odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, 
vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku 
takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a 
odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo 
namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu 
v době uzavření této smlouvy.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Dodatek smlouvy č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

IV.

Dodatek ke smlouvě č. 1 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli 
objednatele i zhotovitele.

V.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv.

V Soběslavi dne:

ředitelka školy

Str. 2

Sis. As/

jednatel společnosti

V2
'JW (w h 4a

íë*
“ ; f STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ

'LI .. .n A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SDBÉSLAV, wıLSDNOVA 405

Článek lv. Doba plnění, bod |V.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

I' zahájení stavebních prací: 15. 06. 2021, pokud se Smluvní Strany nedohodnou jinak, a to na
základě písemného zápisu o předání a převzetí staveniště

" lhůta výstavby Se prodlužuje o 97 kalendářních dnů, celková doba realizace se mění na
167 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací

Tato Smlouva nezakládá nárok zhotovitele na Zahájení provádění díla a případně odstoupení
dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakekoliv nároky vůči objednateli. Vpřípadě, že
zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemně vyzvy dle tohoto
odstavce, nebude mit vůči Objednateli nárok na uhradu takově části ceny díla ani nákladů,
vynaložených na realizaci daně části díla, případně na náhradu toho, O co se vdůsledku
takovych prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a
odvézt ze staveniště vše, co vtěto Souvislosti do te doby na staveniŠti umístil nebo
namontoval, a to vpřipadě, že Stím nesnı'ží hodnota majetku objednatele oproti stavu
v době uzavření této smlouvy.

ll.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Dodatek smlouvy č. l se vyhotovuje ve čtyřech Stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

IV.

Dodatek ke smlouvě č. 1 byl přečten, shledán Správnym a jako odpovídající svobodně vůli
objednatele i zhotovitele.

V.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v Registru smluv.

V Soběslavi dne:
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objednatele i zhotovitele.

V.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v Registru smluv.
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Článek lv. Doba plnění, bod |V.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

I' zahájení stavebních prací: 15. 06. 2021, pokud se Smluvní Strany nedohodnou jinak, a to na
základě písemného zápisu o předání a převzetí staveniště

" lhůta výstavby Se prodlužuje o 97 kalendářních dnů, celková doba realizace se mění na
167 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací

Tato Smlouva nezakládá nárok zhotovitele na Zahájení provádění díla a případně odstoupení
dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakekoliv nároky vůči objednateli. Vpřípadě, že
zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemně vyzvy dle tohoto
odstavce, nebude mit vůči Objednateli nárok na uhradu takově části ceny díla ani nákladů,
vynaložených na realizaci daně části díla, případně na náhradu toho, O co se vdůsledku
takovych prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a
odvézt ze staveniště vše, co vtěto Souvislosti do te doby na staveniŠti umístil nebo
namontoval, a to vpřipadě, že Stím nesnı'ží hodnota majetku objednatele oproti stavu
v době uzavření této smlouvy.

ll.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Dodatek smlouvy č. l se vyhotovuje ve čtyřech Stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

IV.

Dodatek ke smlouvě č. 1 byl přečten, shledán Správnym a jako odpovídající svobodně vůli
objednatele i zhotovitele.

V.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v Registru smluv.

V Soběslavi dne:

ředitelka Školy je nate spo ecnostı
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