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DODATEK ČÍSLO 1  

 
smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 8. 2021 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxx 

 Zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxx 

 

a 

 

2. zhotovitelem:    ELECTROSUN, s.r.o. 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka C 61319 

       se sídlem:           U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice  

       IČO:                  25688553   

       DIČ:                   CZ256688553 

       Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

       zastoupený:   xxxxxxxxxxxx 

 

       (objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“). 

 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 
         

1.  Smluvní strany dne 24. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování 

konkrétního plánu obnovy a modernizace veřejného osvětlení na rok 2022-2024, vycházející ze 

zpracovaného Generelu veřejného osvětlení, zpracování projektových dokumentací jednotlivých 

odsouhlasených staveb v souhrnné předpokládané výši investičních nákladů 45 mil. Kč včetně 

DPH a zpracování žádosti o dotaci. 

2.  Zhotovitel oznámil objednateli nemožnost dokončení plnění závazků vůči objednateli dle 

předmětné smlouvy z důvodu změny výchozích podmínek, ze strany objednatele a na základě 

změny výchozích podmínek, které vznikly v průběhu plnění závazků vůči objednateli. Zhotovitel 

oznámil u staveb s názvem Březová – SV+ST-kab, Ke Skalce SV+Výložníky, Zlatý Vrch 

SV+ST+kab, oproti původnímu předpokladu, nutnost územního rozhodnutí z důvodu změny trasy 

vedení kabelů veřejného osvětlení pro nesouhlas majitelů dotčených pozemků. Objednatel u 

stavby s názvem Evropská II – SV+ST+kab požádal zhotovitele o změnu trasy vedení veřejného 

osvětlení v části úseku z dvoustranného na jednostranné, z důvodu zjednodušení inženýrských 

činností, technického řešení a ekonomických důvodů. Objednatel ani zhotovitel nemohli před 

uzavřením smlouvy tyto změny předpokládat. 

3.  Z důvodu nutnosti aktualizace smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, v souladu se zněním 

článku X. odst. 4 smlouvy, na uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě. 
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Článek II 

Předmět dodatku 

 

Původní znění ustanovení odstavce 2 článku III. Termíny plnění se zrušuje a nahrazuje se novým 

textem, který zní: 

 

2. Termín ukončení plnění:  

Zpracování návrhu rozsahu obnovy a modernizace VO    do 31.08.2021 

Zpracování projektových dokumentací – obnova svítidel   do 30.09.2021. 

Zpracování projektových dokumentací – obnova svítidel a stožárů   do 30.11.2021. 

Zpracování projektových dokumentací – obnova svítidel, stožárů a kabeláže do 31.03.2023. 

Zpracování a odeslání žádosti o dotaci      dle termínu výzvy. 

Zajištění inženýrské činnosti k jednotlivým projektovým dokumentacím do 31.03.2023. 

 

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         za zhotovitele     

Mgr. Antonín Jalovec       Michaela Šuková 

starosta        jednatelka 

        


