
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OMI-VZMR-2021-30
uzavřené podle ust § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem statutárního města

Zastoupený ve věcech technických: -technikem odd. investic a technické
správy, odbor majetku a investic MmP 
Tel: 466 859 408, 739 505 861, e-mail:
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.
Se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice -  Svítkov
Zastoupený ve věcech smluvních: i, předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: , předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech technických: , členem představenstva
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel:
e-maii:
IČO: 150 50 050 DIČ: CZ 150 50 050
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 2583 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 16. 7. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2021-30 (dále jen 
SOD), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „MŠ Rosická -  rekonstrukce sociálního zařízení" 
(dále jen dílo). Jedná se o provedení rekonstrukce sociálních zařízení pro děti i personál v MŠ Rosická 
č.p. 157, Pardubice.



V důsledku dlouhé dodací lhůty subdodavatele finálních truhlářských výrobků {dělící příčky mezi 
dětskými WC a věšáky na ručníky) nemůže zhotovitel dodržet termín provedení díla uvedený ve 
smlouvě o dílo. Veškeré ostatní práce však budou dokončeny v původním termínu dle SOD s tím, že 
provoz mateřské školy nebude tímto prodloužením termínu dodávky truhlářských prvků omezen. Po 
dodání truhlářských prvků proběhne jejich montáž, a to vše bez vlivu na provoz MŠ.

S ohledem na tuto skutečnost, která má svou podstatou vliv na změnu termínu dokončení díla dle 
SOD v objektu mateřské školy ul. Rosická č.p. 157, je tedy nutné prodloužit termín dokončení díla, a 
to do 17.10. 2021.

II.
Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 a na 
změně termínu plnění, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl i., čl. II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1. odrážka čtvrtá, jež zní:

Termín provedení kompletního DÍLA (celková realizace díla) včetně jeho řádného předání, 
proškolení obsluhy instalovaného zařízení: do 17. 9.2021

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín provedení kompletního DÍLA (celková realizace díla) včetně jeho řádného předání, 
proškolení obsluhy instalovaného zařízení: do 17.10. 2021

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2021-30 ze dne 16. 7. 2021 jsou nedotčená výše 
uvedenou změnou termínu a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 
každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v 
registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří 
měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem 
souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy.



V Pardubicích dne 

zo objednatele

1 5 - 09-  2021 V Pardubicích dne.. 

zo zhotovitele

.................................. I - - /

Ing. Martin Charvát 
primátor města předseda představenstva



MARHOLD Sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice
Č L f c t t  - S K U P U J  £ Nj T p R I A........... ..............................  ............................................................................ ..................................................

Výpis z obchodního rejstříku oddíl B, vložka 2583, Krajský soud Hradec Králové

Statutární město Pardubice 
Pernštýnské náměstí 1 
530 21 Pardubice

Vyřizuje Telefon E-m ail V  Pardub ic ích  dne

602 178 819 18. 08. 2021

Věc: Stavba „MŠ Rosická -  rekonstrukce sociálních zařízení"
-  žádost o souhlas s prodloužením termínu

Na základě ustanovení odst. 1) čl. II. smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2021-30 Vás 
žádám o posunutí termínu na provedení kompletního díla do 17. 10. 2021.

Důvodem posunutí konečného termínu díla jsou dlouhé dodací lhůty společnosti LOKKI 
International s.r.o. Tato společnost dodává finální truhlářské prvky (koupelnové věšáky, dělicí 
příčky, dekorace, apod.). Touto společností byla vytvořena vizualizace koupelen, která byla 
schválena paní ředitelkou MŠ. Společnost LOKKI International s.r.o. byla vybrána na žádost 
MŠ Rosická jako řízená subdodávka.

Veškeré ostatní práce na rekonstrukci koupelen budou dokončeny dle řádného termínu díla. 
Pozdní dodání těchto truhlářských prvků nebude mít žádný vliv na provoz mateřské školy.

S přátelským pozdravem

Sklad:
Motoristů 24 
530 06 Pardubice

tel: 466 00 99 11 
fax: 466 00 99 12

IC: 150 50 050 
DIČ: CZ15050050


