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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném a účinném znění 

č. objednatele IRM/623/2021 č. zhotovitele 1/2021 

k akci „Sběrný dvůr v Náchodě“ – II. etapa 
(dále též jen „původní smlouva“): 

Objednatel: město Náchod 
Sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod 
Adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod 
Datová schránka: gmtbqhx 

IČO:  00272868 
DIČ:  CZ00272868 

zastoupený ve věcech smluvních: 
panem Ing. Janem Čtvrtečkou, místostarostou města 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
…………………………. 
………………………….. 

a 

Zhotovitel: Rostislav Dudek 
Sídlo: Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují 
Adresa pro doručování: Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují  
Datová schránka: 7fjcbj3 

IČO: 48419729 
DIČ: CZ7306205544 

zastoupený ve věcech smluvních: 
panem Rostislavem Dudkem 

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
…………………………. 

Bankovní spojení: …………………………. 
Číslo účtu: …………………………. 

uzavírají tento dodatek původní smlouvy, uzavřené mezi nimi dne 4.5.2021, kterým se 
mění termín provedení díla, sjednaný v ustanovení čl. III. původní smlouvy: 

Článek III. původní smlouvy nově zní takto: 

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 
31.10.2021. Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby oprávněného 
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přerušení provádění díla. Takovéto posunutí termínu se potvrdí ve změnovém listu. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě do 10 dnů od provedení díla. Případné 
prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 20 dnů smluvní strany shodně považují za 
porušení smlouvy podstatným způsobem. 

Místem plnění je areál Sběrného dvora TS Náchod v Myslbekově ul. v Náchodě. 

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 
2 zhotovitel. 

Na tento Dodatek č. 1 se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že 
tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění do registru smluv město Náchod. 

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaného 
dodatku poslední ze smluvních stran. 

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich vážné vůle, 
určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými 
podpisy. 

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 19.8.2021 pod č. 
usnesení 152/3196/21. 
 
 
V Náchodě dne: 25.8.2021 V Náchodě dne: 26.8.2021 
 
 
 
 
 
město Náchod Rostislav Dudek 
Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města  


