
SML/2021/0518/OSIO/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0518/OSIO
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve zněnípozdějšíchpředpisů, a na základě usnesení Rady městské části
Praha 4 č. 17R-600/2021 ze dne 29.9.2021

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí Odboru
stavebních investic a oprav ÚMČ P-4
IČ 00063584
DIČ CZ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel: FA - JANPE s.r.o.,
se sídlem Vídeňská 148/132, 148 00 Praha 4

zapsaný v OR, vedeného Městským soudem v Praze, spis. zn. C96488
zastoupený: Janem Pěnkavou, jednatelem společnosti
IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:
( dále jen „zhotovitel" )

I. Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 12R-399/2021 ze dne 16.6.2021 byla dne 22.6.2021 se zhotovitelem FA -
JANPE s.r.o., Vídeňská 148/132, 148 00 Praha 4, IČ 27103676 uzavřena smlouva o dílo č.
SML/2021/0518/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem
„Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4 - oprava kotelny“.

1.2. Tímto dodatkem se prodlužuje doba zhotovení díla o 334 kalendářních dnů pro stavební
práce, související s provedením podlahy vč. zaústění vnitřní kanalizace do venkovní části
kanalizace, tj. oddíly rozpočtu 001, 002, 005, 722, 724, 764, 767, 777, 783, 95 a části oddílů
rozpočtu 006, 096, 099, 721, 762, 771, 90, 94.



II.
Doba zhotovení díla

2.1. Doba zhotovení díla se prodlužuje o 334 kalendářních dnů pro stavební práce související
s provedením podlahy vč. zaústění vnitřní kanalizace do venkovní části kanalizace.

2.2. Pro zbytek předmětu díla zůstává doba zhotovení díla původní dle ěl. III., odst. 3.3.
smlouvy o dílo.

III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2021/0518/OSIO ze dne 22.6.2021
zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č.l je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení,
objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne 1 9 -10-2021

Irena Michalcová, / Jan Pěnkava,
starostka městské části Praha 4 jednatel FA - JANPE s.r.o.

Vídeňská 148
1 48 00 Praha 4
ICO: 27 103676
OiC:CZ27103676

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze.

1 9 -10-2021
V Praze dne,

člen Zastupitelstva tčlén Zastupitelstva
městské části Praha / městské části Praha 4


