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Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/063/20 číslo smlouvy zhotovitele: S21-014-0052
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/063/20 - dod. č. 3

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300 

Zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/063/20 ze dne 13. 8. 2020, jejímž 
předmětem je zhotovení díla „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 2". Dodatek se uzavírá 
na základě požadavku poskytovatele dotace, který vznikl při konečné kontrole závěrečné zprávy 
projektu po ukončení stavební realizace. Důvodem změn je lhůta, po kterou byly přerušeny stavební 
práce na objektu SO 103 v délce 14 kalendářních dnů. Přerušení stavebních prací není možné dle 
poskytovatele dotace nezapočítávat do doby plnění s ohledem na uzavřenou smlouvu o dílo. 
Ustanovení smlouvy o dílo neobsahuje konkrétní ustanovení, které umožňuje nezapočítávat dobu 
přerušení prací do celkové délky realizace díla. Důvodem přerušení prací na 14 dní byly 
nepředvídatelné okolnosti, které se zjistily při stavební realizaci.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku lil. Doba plnění, odst. 1, písm. b), v odrážce týkající se 
„Modernizace silnice 11/154 Lipnice - hranice okresu - Hrachoviště - Branná - Obora" následovně:

Původní znění čl. III. Doba plnění, odst. 1, písm. b), v odrážce:

- modernizace silnice 11/154 podle projektové dokumentace s názvem "Modernizace silnice 11/154 
Lipnice - hranice okresu - Hrachoviště - Branná - Obora" do 66 kalendářních dnů ode dne převzetí 
příslušného staveniště zhotovitelem

*KUJCP01OXD7E*



Nové znění čl. III. Doba plnění, odst. 1, písm. b) v odrážce:

- modernizace silnice 11/154 podle projektové dokumentace s názvem "Modernizace silnice 11/154
Lipnice - hranice okresu - Hrachoviště - Branná - Obora" do 80 kalendářních dnů ode dne převzetí
příslušného staveniště zhotovitelem

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Projekt je spolufinancován z 91. výzvy IROP pod reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012870.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. W3 /M-ffUH-ZC

ze dne 10 • Ž021 -

V Českých Budějovicích dne 1 1 -10- 2021

za objednatele:

V Českých Budějovicích dne ~ 7 *10* 2021

za zhotovitele:

vedoucí odštěpného závodu
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