
Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 26/2022/I/Bei

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

a

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: ........ .............................., starostkou města
Zastoupený ve věcech technických: .............................., referent odboru investic

a údržby majetku města
Telefon:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
..........................................

2. Zhotovitel: Vrábel Antonín
Husova 1534, 757 01 Valašské Meziříčí
........................ 
........................ 
................
........................... 
neplátce DPH 
11971614 
....................

Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupen ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Podnikající fyzická osoba je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Městského 
úřadu soudu ve Valašském Meziříčí.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 26/2022/I/Bei, provedení díla -  akce s označením: „Kontejnerové stání u pošty 
v Bílovci“, dle projektové dokumentace s názvem „Kontejnerové stání upošty v Bílovci- 
projekt“, zpracovanou firmou. ..................., IČO 066 91 960, se sídlem Jičínská 277/3, 
700 30 Ostrava -  Výškovice, dále jen „Smlouva o dílo“

t o h o t o  o b s a h u :

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části „Doba 
plnění“, a to z důvodu nutnosti aktualizace stanoviska a realizaci vytyčení sítí 
společností ČEZ, které je nezbytné pro provedení díla:



III. Článek I I I . Doba plnění, bod 1. se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv 
Zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště
Ukončení díla: 1.10. 2022

V Bílovci dne 
Za zhotovitele:



VYPIŠ USNESENI 
91. schůze Rady města Bílovec, konané dne 12. 9. 2022

f

Rada města

RM/2514/91/2022
schvaluje
uzavření dodatku č.l ke Smlouvě o dílo č.26/2022/I/Bei na akci „Kontejnerové stání u pošty 
v Bílovci“ mezi městem Bílovec, IČO: 00297755, se sídlem 743 01 Bílovec, Slezské náměstí 
1 a společnosti Antonín Vrábel, se sídlem Husova 1534, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 
11971614 dle návrhu


