
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S22-043-0032 
uzavřené dne 17.5.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník") 
k zakázce S názvem 

ZTV pro výstavbu rodinných a bytových domů „U Unika” 
v Pacově - III. etapa 

ı SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: 

Město Pacov 
se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 
Zastoupenýz Tomášem Kocourem - starostou 
právní forma: 801 - obec 
IC: 00248789 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: _ _- __ 

Fax: 565 455 155 
E-mail: podatelna@meStopacov.cZ 

web: www.meStoQacov.cZ 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel: 

Obchodní firma: SWIETELSKY Stavební s.r.o., Odštěpný Závod Dopravní stavby VÝCHOD 
se sídlem: K Sílu 1143, 393 O1 Pelhřimov 
Spisová značka: oddíl C, vložka 8032 vedená Kr. soudem v Č.B. 
ıćz 480 35 599 
DIČ; cz 

ba nkovnı 
číslo 

telefon: 

dále jen zhotovitel 

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě O dílo. 

ıı PŘEDMĚT DoDATKu 

1. Znění článku Ill. odst. 2 smlouvy se mění Z původního znění: 

„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději 
do 20 týdnů od podpisu smlouvy O dı'lo. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dí/O i před 
sjednaným termínem 

na nové znění: 

„Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dı'lo předat řádně dokončené objednateli nejpozději



do 15.11.2021. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dí/O /před Sjednaným termínem ”. 
K prodloužení termínu pro dokončení díla dochází Z důvodu nutnosti koordinace prací S třetí osobou, 
a to společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černé Pole, IČO: 28085400. 

ııı ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem 

uveřejnění V registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a Svobodné vůle, vážně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že S jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho 
stvrzují Svými podpisy. 

2. Tento dodatek Č. 1 je vypracován ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení. 

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

ve Pzøøvè dne L7. 12021 v Peıhřimøvè dne,/Z_Ž'2021 

Za objednatele: 
\ 

Za “'* a' ˇ' ' 

Tomáš Kocour 
_A_ . 

oddělení ýýf 
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