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                           DODATEK Č.1 

 

S M L O U V Y    O    D Í L O 

 

č. smlouvy objednatele  I20003    č. smlouvy zhotovitele  30/2021/MP 
č. zakázky objednatele  11/2021/R     č. zakázky zhotovitele  30/2021 

č. j. z VZ   VST-08/10-2021 

 

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

XII. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:   

Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti 
IČ:  260 69 539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 6820472/0800 

telefon/fax: 387 761 560 

e-mail: vstab@vstab.cz 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní: Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
zástupce pro věci technické: Oldřich Zimmel, technický náměstek;  
 Zdeněk Zeman, technik, Michal Sviták, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec 

 

(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel:                                     
Název: KAVAS W s.r.o. 
 se sídlem Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 

 IČ: 280 86 473 

 DIČ: CZ280 86 473 

jednající: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 16406 od 30.06.2008 

zástupce ve věcech smluvních:  Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 
zástupce ve věcech technických: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 

 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
 číslo účtu: 7316634001/5500 

        tel. 725935125 e-mail:   p.mika@kavas-w.cz 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Bc. Petr Míka 

      -  obor autorizace: vodní hospodářství a krajinné inženýrství 
            -  číslo autorizace: 0102091 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

                                                                                                                                                                                                                                        

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše 
uvedená smlouva mění v čl. V. a XI. 

 



    
 

  
Stránka 2 z 2 

 

V. Doba plnění 
 

V článku V. Doba plnění se ruší text odstavce 5.1 a nahrazuje se tímto textem: 
 
5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

Předání a převzetí staveniště:          8. listopadu 2021  
Zahájení 1. etapy stavebních prací:           8. listopadu 2021 

(od křižovatky s ulicí Skálova po vjezd do pekáren) 
Dokončení 1. etapy stavebních prací :     17.prosince 2021 

Zahájení 2. etapy stavebních prací:           7. února 2022 

(od vjezdu do pekáren po křižovatku s Blanickou ulicí) 
Dokončení 2. etapy stavebních prací :     29. dubna 2022 

Předání a převzetí vyklizeného staveniště:   5. května 2022 

Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS:    20. května 2022 

Předání a převzetí díla:      31. května 2022 

 

K posunutí termínu dokončení díla a jeho převzetí dochází z důvodu požadavku objednatele, 
jelikož silniční správní úřad, který je kompetentní k vydání uzavírky a stanovení přechodné 
úpravy provozu Jesenského ulice požaduje dopravní opatření realizovat mimo souběh 
s ostatními investičními akcemi při kterých je vydáno dopravní omezení v Táboře. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

V článku XI. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce 11.6, 11.7 a 11.8 s tímto textem: 
 
11.6.  Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž   

objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 11.7.  Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 11.8.    Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou tyto přílohy: 

   - aktualizovaný harmonogram. 
 

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn. 

 

V Táboře dne dle el. podpisu              Ve Slapech u Tábora dne dle el. podpisu. 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Ing. Lubor Tomanec Bc. Petr Míka 

 ředitel společnosti jednatel společnosti 
 



Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací 
Rok

měsíc
Týden 45 46 47 48 49 50

Stavební objekty Tis.Kč od-do 8.-14.11. 15.-21.11. 22.-28.11. 29.11.-5.12. 6.-12.12. 13.-19.12

I.etapa od Křižovatky Jesenského x Skálova - k domu č.p. 2699
Stavební část

SO 01 Kanalizace

Zemní práce
Montážní práce  
terénní a dokončovací práce

SO 02 Vodovod

Zemní práce
Montážní práce  
terénní a dokončovací práce

SO 03 K Veřejné části kanalizačních přípojek
Zemní práce
Montážní práce  
terénní a dokončovací práce

SO 03 V Veřejné části vodovodních přípojek
Zemní práce
Montážní práce  
terénní a dokončovací práce

SO 04 Finální úpravy vozovky 
Zemní práce
Montážní práce  
terénní a dokončovací práce

SO 04 A Odvodnění
Zemní práce
Montážní práce  
terénní a dokončovací práce
Předání díla

Rok

měsíc
Týden 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Stavební objekty Tis.Kč od-do 7.13.2. 14.-20.2. 21.-27.1. 28.2.-6.3. 7.-13.3. 14.-20.3. 21.-27.3. 28.3-3.4. 4.-10.4. 11.-17.4. 18.-24.4. 25.-30.4.

II.etapa od domu č.p. 2699 do křížovatky se zelenou ulicí
Stavební část

SO 01 Kanalizace

Zemní práce
Montážní práce  
terénní a dokončovací práce

SO 02 Vodovod

Zemní práce
Montážní práce  
terénní a dokončovací práce

SO 03 K Veřejné části kanalizačních přípojek
Zemní práce
Montážní práce  
terénní a dokončovací práce

SO 03 V Veřejné části vodovodních přípojek
Zemní práce
Montážní práce  
terénní a dokončovací práce

SO 04 Finální úpravy vozovky 
Zemní práce
Montážní práce  
terénní a dokončovací práce

SO 04 A Odvodnění
Zemní práce
Montážní práce  
terénní a dokončovací práce
Předání díla

5.10.2021  Bc. Petr Míka

DUBEN

"Tábor, Jesenského ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ 

SO 
Popis operace - věcné plnění

Náklad 

celkem

2021

LISTOPAD PROSINEC

SO Popis operace - věcné plnění
Náklad 

celkem

2022

ÚNOR BŘEZEN 
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