
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OIaTS, Martin Moltaš – referent
OIaTS

2. Zhotovitel:

SPORT CLUB s.r.o.
Sídlo: Bahno 99, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C,

vložce 40380
Jednající/Zastoupený: jednatel
IČ: 26845431
DIČ: CZ26845431
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Frýdlant n. O.
Číslo účtu: 35-3423250267/0100
Zástupce ve věcech technických: jednatel

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 16.02.2022 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele:
0080/2022, číslo smlouvy zhotovitele: 57/21), jejímž předmětem je provést pro objednatele kom-
pletní dílo nazvané „Novostavba venkovní lezecké stěny – Znojmo – Leska - opakované“ (dá-
le jen smlouva o dílo).

2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení a předání díla, kdy se text smlouvy o dílo
mění následovně:

Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín ukončení a předání díla: do 15.09.2022.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.
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2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účin-
nosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. V případě, že
bude podepsán elektronicky, toto ustanovení neplatí.

4. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 15.08.2022,
usnesením č. 173/2022, bodem č. 7156.

Ve Znojmě dne: Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Město Znojmo SPORT CLUB s.r.o.

Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta jednatel


