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Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupení: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
kontaktní osoba:

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
00242098
CZ00242098 (je plátcem DPH)
Ing. Pavel Svoboda, starosta
Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
27-521732389/0800
ve věcech technických - Mgr. Julie Peterková, projektová 
manažerka, tel. č.: 318 533 312 
e-mail: peterkova(a>mestodobris.cz

(dále jen objednatel)

a

2. PRECOL s.r.o.
se sídlem:
korespondenční adresa:

294 74 Předměřice n.Jiz. 74 
294 74 Předměřice n.Jiz. 74 
26461935 
CZ26461935

IČO
DIČ: (je plátcem DPH) 
zastoupení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 83845 
bankovní spojení: 
č. účtu:
kontaktní osoby:

Ing. Pavel Jůza, jednatel

Raiffeisenbank Mladá Boleslav
3885231001/5500 
Ing. Pavel Jůza

(dále jen zhotovitel)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský 
zákoník), tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavřel dne 30.06.2021 
objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), jejíž uzavření uzavření bylo 
schváleno Radou města Dobříše dne 30.06.2021 usnesením č. 17/92/2021 na stavební práce akce
„Výměna sportovních povrchů v areálu ZŠ Dobříš, II.etapa".

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě zhoršených klimatických podmínek dohodly na následující změně 
smlouvy:

1. Ustanovení článku III. smlouvy Vymezení lhůt plnění díla:

V důsledku zhoršených klimatických podmínek se mění čl III. odst. 3. smlouvy o dílo takto:

Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací nejpozději do 30.09.2021.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.
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2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně,
vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje
podpisy.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

4. Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

5. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství
a nemusí být anonymizováno.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.

7. Tento dodatek byl schválen na základě pověření starosty v souladu s čl. 8 odst. 12 Směrnice č.
1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

2 6 -08- 2021V Dobříši dne V Dobříši dne
í 6 *118- 2021

za objednatele za zhotovitele

f

í %

Ing.Pavel Svoboda Ing. Pavel Jůza

starosta města jednatel


