
DODATEK Č. 2
Smlouvy o dílo uzavřené dne 9.12.2020

,,Revitalizace hřbitova Kutná Hora - rozvod užitkové vody"
(dále: ,,Smlouva" či ,,smlouva o dílo")

Níže uvedené smluvní strany

i. Objednatel: Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552
284 01 Kutná Hora

zastoupen: panem , starostou města
IČ: 00236195
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:
vedoucí odboru investic MÚ, tel:

e-mail:

ii. zhotovitel: Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
U Lazara 22
284 01 Kutná Hora - Karlov

zastoupen: panem , jednatelem společnosti
IČ: 49 54 95 11
DIČ: CZ49 54 95 11
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném pod
spisovým číslem C 23126 u Městského soudu v Praze

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
, vedoucí úseku komunikaci,

tel.:
e-mail:

dnešního dne uzavÍrajÍ podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
v platném znění (dále jen: ,,občanský zákoník") tento dodatek:



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

,,Revitalizace hřbitova Kutná Hora - rozvod užitkové vody"

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 9.12.2020 (dále jen Smlouva), kterým se mění termín
dokončení díla takto:

Dle článku 2. odst. 2.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na posunu termínu
dokončení díla:

závazný termín provedeni a dokončení celého díla je 30.4.2022

2. Ostatní ustanovení

2 1 Ostatní ustanoveni a ujednáni Smlouvy zůstávají nadále beze změny a
v platnosti.

2.2 Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku Smlouvy
usnesením č. 963/21 ze dne 24.11.2021.

3. Závěrečná ujednání

3.1 Dodatek Č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží

objednatel a dva zhotovitel.
3.3 Smluvní strany prohlašujÍ, že tento dodatek uzavÍrajÍ svobodně, vážně, prosti

jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na
dŮkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy

3.4 Smluvní strany berou na vědomi, Že tento dodatek bude zveřejněn v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).

3.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku,
které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní
údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu.
Smluvní strana, která dodatek zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajŮ
podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

3.6 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v
souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).



Zhotovitel: Objednatel:

V Kutné Hýe dne i

jednatel
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

V Kutné Hoře dne ?Ó.i1· 'mi

sta rosta
města Kutná Hora


