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DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále též „občanský zákoník")

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 03/02/ORI/2021

Číslo Dodatku č. 1: 14/09/20/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:

Statutární město Prostějov
Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec

CZ00288659
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

TOLZA, spol. s r.o.
Kaštanová 539/64, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

zapsán ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48993
zastoupený:

Název zhotovitele:
Sídlo:

Ing. Žanetou Vilišovou, jednatelkou
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

26970678

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku XI. Závěrečná ustanovení, odst. 11.1. Smlouvy o dílo číslo smlouvy
objednatele 03/02/ORI/2021 ze dne 06. 04. 2021, jejímž předmětem je zhotovení projektové doku-
mentace „Nadstavba objektu na dětském dopravním hřišti - PD“ se mění znění smlouvy o dílo takto:

V. Termíny plnění
Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná v
termínech:

5.1

PD DÚR+DSP vč. IČ a rozpočtu do 30.11.2021

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 03/02/ORI/2021 ze dne 06.04.2021,
které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
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Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich pod-
pisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
o registru smluv.

Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru
smluv.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým
jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni
a za nápadně nevýhodných podmínek.
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