DODATEK ČÍSLO 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 4. 2022 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:

město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ 00253979
KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou

a
2. zhotovitelem:
CHETES s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 8677
se sídlem:
Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb
IČO:
25208845
DIČ:
CZ25208845
Bankovní spojení:
KB Cheb č. ú. 8811090237/0100
zastoupený:
Ing. Vlastimilem Raizerem, jednatelem
(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“).
Článek I
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany dne 11. 4. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace akce „VO
Bříza“, která je popsána v projektové dokumentaci zpracované Michaelou Šukovou, Americká
960/1, 350 02 Cheb, IČO: 68787685.
2. Zhotovitel oznamuje nemožnost dokončení plnění závazků vůči objednateli dle této smlouvy
z důvodu nedostatku potřebného materiálu na trhu. Výrobce neočekávaně změnil dostupnost
rozvaděče veřejného osvětlení, který je nezbytný k dokončení díla, ze tří na deset týdnů, což
objednatel ani zhotovitel nemohli před uzavření smlouvy předpokládat.
3. Z důvodu nutnosti aktualizace smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, v souladu se zněním
článku X. odst. 6 smlouvy, na uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě.

Článek II
Předmět dodatku
Původní znění ustanovení odstavce 2 článku III. Doba plnění a dodací podmínky se nahrazuje novým
textem, který zní:
2. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících termínech:
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 Předání staveniště: do 5 dnů od podpisu této smlouvy, nejdříve však dnem uveřejnění
smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
 Zahájení díla: do 3 pracovních dnů od předání staveniště.
 Termín dokončení stavebních prací: do 31. 8. 2022.
 Místo plnění: Cheb, část Bříza.
Článek III
Závěrečná ustanovení
1.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Dodatek nabývá účinnosti dnem po uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění
tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

2.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti nezměněna.

3.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel
jeden. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.

4.

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly,
s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich svobodné vůle,
nebyl uzavřen v tísni a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců.

V Chebu dne ………………

V Chebu dne ………………

______________________
za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec
starosta

______________________
za zhotovitele
Ing. Vlastimil Raizer
jednatel
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