
DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO č.63/2020/I/Vas

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: ......................................, starostka města
......................., místostarosta města

Zastoupený ve věcech technických: ........................ referent odboru investic a údržby
majetku města 
tel.: ....................

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: ..................................
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail: .........................................
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: Ing. Petr Bělák
Tyršova 129, 747 62, Mokré Lazce

Zastoupený ve věcech smluvních: .......................,
Zastoupený ve věcech technických: .......................,
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: ...............................
IČO: 646 07 640
DIČ: CZ6111250420
Telefon: ....................
e-mail: ......................................
Zapsán u Magistrátu města Opavy, obecní živnostenský úřad, č.j. 
MMOP31 911/2007/ZIVN/RoL, ze dne 14.03.2007

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3, ke smlouvě o dílo č. 
63/2020/I/Vas k vyhotovení projektové dokumentace s názvem akce „Zřízení žumpy na 
objektu požární zbrojnice v Bílovci, Výškovicích, včetně vyřešení napojení dešťových 
vod - projekt" (dále jen „Smlouva o dílo"),

tohoto obsahu:



1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo v části doba plnění, a 
to z důvodu nesrovnalosti zákresu stavby v katastrální mapě, který neodpovídal skutečnému 
stavu a nesouhlasným stanoviskem od SmVak a.s., tak. že

Článek III. Doba plnění, bod 1) původní text se vypouští a nahrazuje se textem novým 
takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

Projektová dokumentace DUS + DPS (žumpy včetně napojení a vyřešení napojení 
dešťových vod, včetně napojení), včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek 
dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace), 
podrobný položkový rozpočet stavby, předání vydaného pravomocného územního 
souhlasu: (část B)

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu 
objednatel.

do 6 týdnů od obdržení souhlasného stanoviska SmVak a.s.

V Bílovci dne 2 2 .11.2021 V Mokrých Lazcích dne <11 tf.VoW

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................... 
starostka města

.......................


