
Dsdatek č* 1

Smlouvy o dílo č' 104le0e1 sMM

uzav ená ďe $ esgg e náol. zákona Č.89l2m2 5b., občansk rákonik, ve mění pozdějších pedpisťr tdále

ien,,občan$ky eákonfl<''}

na akci nftehabilitace pt ště dorna Žxg.tÍnwa ť.p. 1I3, Něrněšť *ad oslcuog"

1' smluvnístrarry

Sbjednatel:

se síd|eťn:

a$toupené:

uá,$tupce pre věci technická;

lČlolČ:

bankovní spojení:

číslo rj,čtu,:

{dále také,,objednatel"}

Zhotovitel:

se sídlern:

tČ/ntČ:

Právní forrna:

zápis v obchodním rejst íku:

zastoupen :

:bankovní spo;iení:

čÍsto rÍčtu;

tdále takÉ,,Zhotovitel"}

Měnto Ntirněšt nad oslavou

Masarykovo nsrn. 1CI4, $7'5 71 illárněšť nad sslavou

Vladimír Měrka, starosta rnĚsta

ff0289$fi5/CU0S289$SS

Komerční banka, a.s,

AR'ťHAIT pAMÁTl{Y 'š,E:ol' s r.Q.

V' Nelva,]a 56/s8, sta ečka, s74 0í' T ebíČ

60753CIL3 / ffi6$753013

společfio$t s ručením frrne'uenyrn

veden ho u Kraiského soudu v Brně, oddíl C, vlo,žka 19429

lng. Ond ej Vrba * prokut'ista

Čs a.s.

2. pfudmět dodatltu
SrnluvnÍstr.arryse,dohod[ na dodatku č..1pro zakázku ,ftehtblllwcepJášts domuÍeroilnoyaá,p'''''''''''''', ÍJ$
N. měšť nad ontÚllotl" uzavené dne 9.8.2021 vnásledujítím znění.

3. čHnek č.4 Doba plněnÍ

{'1. * $iedna.ná doba plněnt

T*,rm, [t}x p;[esj g.4q$.t*mš" l i
Zahájení díla: ].6.8.20aJ.

DokfinčenÍ díla: do 12 t ,dnr} dle harmonogra'mu tpi'íloha soD}



Tsrmínv oododatku č;li
zehá|Gníd{la: 15.8.2021
Dgkonč€ď dílal 10"1t.202l {trlátěry ventovních k.cí budotr provedony v ráTkloitt na klirnatÍekých

pgdrnťnkáctr nř_'poŽdňj| do 29;4. 2022}

Důvodsín rn$nY kťtnÍnu ptrrěnÍ }e aktuální stav fia trhu $ttvébnlbh metg't{álůi ltterý prodloužll
dobu dodání o*ennÍch výplnf naď rám€É uvářováný v 'hármonogramu praď, tež byt souůásť
radávací dokumentace při výHrwém řízenÍ.

4. !ávěre&rá ugtanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zŮstárnají v platnosti a
účinnosti bere zrněn.

z. Smluvní strany potvnují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podnÍsam přďetfu a s jeho
obsahem souhlasí, že dodatek představuje r}plnou dohodu mezismluvními 3tyanami a žedodatek nebý
uzavřen v tisni za nápodně nevýhodných podmÍneK Na důkal toho přípojuji s*é podpisy,

3. Tento dodatek Je whotoven ve čtyřech $rcinopisech, z nicht kaídý rná plstnost originálu. Každá
stnluvní strana ob'drÍí po dvou'z nlch.

4. Pro případ, že dodatek nenÍ uzavÍrán ra přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek
nebude ulavřen, pokud ho ně*ttrý r účastnÍků podepíše s jakoukoll erněnou čl odchýbu, byť
nepodstatnou, nebo dodatkem, ltdate druhá smluvní strana takovou rtněnu či odchylku nebo dodatek
následně. sthválf.

5. Podléhá-ll dodatek uveřejněnÍ za podmínek stanove.ných zákonem č. 340/2015 5b", o z'vláštnkh
podmínkách účinnwti něltterých smluv, weřejltování těchto srRluv a o rcgistru smluv, městg
Nátněšť nad oslavou zajistí joho uvtřeJněnív'registru smluv vsouladu l tÍmto právním předpisern.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslednÍ srn'luvnÍ strany a účřnnosti
uveř'eJněním v registru srnluv"

7. SrnluvnÍ stnany muhlasÍ s tlm, aby byl v'ýše wedený dodatek uveden v evidenci sml$l, vudené
iněstem Nánrěšť nad oslavou, který bude obsahovat údaje o sfittwhí,oh stÍansch, pňedrnĚtpdodathu,
číse|ná označení tohoto dodatku a datum jeho podplsu. SmluqnÍ $u?ny vý*lovnĚ souhlarí, }e Í*jieh
o*obní údaje uvedeně v tomto dodatku budou zpracovávány pro účaly vedení evidenre smluv;

8. Tento dodate]k bylschválen radou města č. 23/2g21dne 1.1t.2021 .

V Nárněšti nad oElavau olď;l',*3qzl

za Objednatele:ea Zhotovitele:

-Ío""t+ 

l 
a 

.l'lt'l''a

'lng. Ond ej Vrba I

Prokurista
Vladi#írMěrka
starosta města


