
\
Smlouva o dílo

uzavřená podle ,, Občanského zákoníku" zákona 89/2012 Sb. f

Ze dne 30. dubna 2019

DODATEK Č.1
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l.
Smluvní strany

Objednatel :
se sídlem :
IČO:
DIČ:
zastoupený :

město Cheb
náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ 00253979
Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou

Zhotovitel: FONS spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, spisová značka C 851
se sídlem: Komorní 99/4, 351 01 Františkovy Lázně
IČO: 18233643
DIČ: CZ18233643
zastoupen: Jaroslavem Hrdinou - prokuristou
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Preambule
Smluvní strany, s odkazem na ustanoveni odst. 5. ČI. X, předmětné smlouvy o dílo, sjednávají tento
dodatek, s cílem eliminovat negativní dopady inflace na zhotovitele.

Předmět dodatku
Ustanovení ČI. lV. smlouvy o dílo se doplňuje o nový odstavec č. 4., který zní:

4. Zhotovitel má právo 1 x ročně zvýšit cenu za provedení díla o výši inflace vyhlášenou ČSÚ, pokud
tato přesáhne výši 2 %.

1. Tento dodatek
Dodatek nabývá
Č. 340/2015 Sb.,

It.
Závěrečná ustanovení

nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
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a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejněni dodatku v předmětném registru
v souladu s uvedeným zákonem.

2. Ostatní ustanoveni předmětné smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti
nezměněna.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
Každý stejnopis má právnkílu originálu.

oř cl
V Chebu dne xx.xx.2022

^^ý; ".

Mgr. Antonin jalovec - starosta
za objednatele

5 4.
Ve Fr. Lázních dne xx.xx.2022

jarosjav Hrdina - prokurista
za zhotovitele
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FONS

('i)
FONS spot. SCO.
Komorní 99/4
351 01 Františkovy Lázně
DIČ: CZ18233643
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