
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo  
Evidenční číslo smlouvy objednatele: 2015/0012

„Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

v souladu s § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, 
uzavřená mezi:

Čl. I
Smluvní strany

1. Objednatel: 
Městská část Praha 17, se sídlem Žalanského č. p. 291/12b, Praha 17
163 00 Praha 6 – Řepy,
zastoupena ve věcech podpisu této smlouvy: 
paní Mgr. Jitkou Synkovou
starostkou Městské části Praha 17
kontaktní telefon - obecně:  234 683 111 
Fax: 235 300 129 
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní spojení:
číslo účtu: 
osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

vedoucí odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17
kontaktní telefon - kancelář: 
služební mobil: 
E-mail:     
Fax číslo: 
+

referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17
kontaktní telefon - kancelář:  
služební mobil: 
e-mail:   
(dále jen „objednatel“)

a
2. Zhotovitel: ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. 

se sídlem Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice 
Doručovací adresa: Krátká 98/III, 342 01 Sušice 
zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy: Ing. arch. Pavel Lejsek 
jednatelem obchodní společnosti ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.
kontaktní telefon: 
v technických záležitostech:
kontaktní telefon 
IČ: 49787454
DIČ: CZ49787454
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. evidenční objednatele 2015/0012 .
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Čl. II Účel dodatku

2.1 Ve smyslu ustanovení článku 9 odst. 9.2 výše uvedené smlouvy se smluvní strany 
dohodly na následujících změnách smlouvy. 

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a mění článek 9 Čas plnění odst. 9. 1. písm. a). 

Čl. 9
Čas plnění 

9.1. Zhotovitel provede kompletní plnění a to v rozsahu uvedeném v článku 5 této smlouvy 
následovně:

a) zahájení plnění je stanoveno na 16. 1. 2016 

Čl. III
       Závěrečná ustanovení

3.1   Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem 
  nezměněné. 

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních 
stran.

3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto Dodatku 
č. 1 zpět objednateli, přičemž zhotovitel si ponechá pro svoji potřebu dva podepsané 
stejnopisy. 

V Praze, dne ………………                   V ……………….. , dne ……………… 

________________________________                    _______________________________
               

 za objednatele                                                               za zhotovitele

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

v souladu s usnesením RMČ č.  000528/2015 ze dne 7. 12. 2015
V Praze dne:

....................................                             .....................................
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17
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