
2. DODATEK SMLOUVY
číslo smlouvy v evidenci objednatele:

č.íslo sinlouvy v evidenci zhotovitdé:

O DÍLO
neeviduje se

71/06/2021 - I.

Níže uvedené smliwní strany
I. Objednatel:

se sídlení:
zastoupen:

IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

, starostou města
00236195
CZ00236195
ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:
TEL: , E mail:
(dále: ,,ob.jednatel")

Il. Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. ,
se sídlem: Fantova 693/45. 614 00 Brno - Obřany
doručovací adresa: Žitenická 10. 286 01 Čáslav
zastoupen: , .jednatelem

IČO: 41432037
DIČ: CZ41432037
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Kľa!jským sollden? v Brně, v oddíle C,
složc.e 90993

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Jaroslav Vaňátko
(dále: ,.zhotovitel")

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

2. DODATEK SMLOUVY O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

,,Rekonstrukce MŠ TrebiŠovská v Kutné Hoře"

i
l , ik



I.
9vodní ustanovení

l. Smluvní strany prohlašují. že dne 15.06.2021 uzavřely smlouvu nazvanou: ,,Smlouva o dílo" (dále
jen ,,smlouva"). Na základě pozděišího opožděného předání části staveniště oddělení III. IV. (tzn.
v polovině objektu') zaviněného objednatelem se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto
2. dodatku smlouvy o dílo. V souladu s ujednáním Článku ]. odst. 1.7 a 1.8 smlouvy smluvní
strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je upřesnění doby plnění díla.

II.

Článek 2.
Místo a doba plnění díla

l. Smluvní strany s.jednávají, že se doba plnění díla, .jenž je vymezena ve smlouvě o dílo v ČI. 2., bod
2.2.3. mění v návaznosti na pozdější předání staveniště oddělení LIL IV takto:
,,Původní doba provedení celého díla 43 týdnů ode dne předání staveniště, se thnto prodluž.u.je na
48 týdnů - nejpozději však do 31.5.2022."

III.
ZávěreČná ustanovení

l. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15.6.2021 a .jejího l. Dodatku, jichž se tento 2. Dodatek
smlouvy o dílo nedotýká, se nemění a zůstá.vají v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma sln]uvníl11i stranami a účinnosti dnem
zveře.jněni v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení.

4. Smluvní strany po přečteni tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich
pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápad.ně nevýhodných podmínek. Na důkaz
souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona C. 340/2015 Sb.

Schvalovací doloŽka:
Rada města Kutná Hora odsouhIasila uzavření této smlouvy o dílo usnesením Č. R/338/22 dne 27.4.
2022

Objednatel: Město Kutná Hora
V Kutné Hoře dne 28.4.2022

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.
V Brně dne 28.4.2022
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