
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 47/2022/1/Usv

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

1. Objednatel:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
......................................, starostka města
................................., odbor investic a údržby majetku
....................................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
.............................................

a

2. Zhotovitele:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Statistická právní forma:

(dále jen zhotovitel)

Patrik Vašek
Stachovice 22, 742 45 Fulnek
Patrik Vašek 
Patrik Vašek
Česká spořitelna a.s., pobočka Fulnek
.............................
CZ7703315257
72996501
....................
....................................
101 - Fyzická osoba podnikající dle
živnostenského zákona nezapsaná v obchodním
rejstříku

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 47/2022/I/Usv uzavřené dne 02.08.2022 na realizaci díla -  akce s označením 
„Oprava štítové stěny budovy ě.p. 500 na ul. Dukelská v Bílovci“ (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 Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. 
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se mění termín ukončení díla, kdy za těchto 
nepříznivých klimatických podmínek se nedá dosáhnout správného technologického 
postupu a kvalita provedení by nedosahovala správné jakosti.



Článek IH. Doba plněni bod č. 1 v části Ukončení díla se mění následovně:

Ukončení díla: do 07. 10. 2022

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

V Bílovci dne V / .. dne .7r77.\. !?:.7?  2

Za objednatele: Za zhotovitele:


