
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 56/2022/I/LaJ
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

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

Zastoupený ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města
Zastoupený ve věcech technických: ............................. referent odboru investic

a údržby majetku města 
....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec 
27-1761833319/0800 
00297755 
CZ00297755
...............................................

Stav-holl s.r.o.
Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Zastoupený ve věcech smluvních: Michal Holášek
Zastoupen ve věcech technických: Michal Holášek
Bankovní spojení: Moneta Money bank a.s.
Číslo účtu : ...........................
DIČ: CZ24220817
IČO: 24220817
Telefon: ....................
E-mail: ..............................
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl 
C, vložka 189926 
(dále jen „zhotovitel'j

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 56/2022/I/LaJ uzavřené dne 10. 10. 2022 na realizaci díla -  akce s označením 
„Demolice domu na ul. Zahradní č. p. 702, Bílovec“, dále jen smlouva o dílo.

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

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. 
Důvodem prodloužení termínu ukončení díla je skutečnost, že realizace díla (demoliční 
práce) může proběhnout až po provedení přeložky NN (stávajícího zařízení distribuční 
soustavy ČEZ Distribuce, a.s.), jejímž investorem je společnost ČEZ Distribuce, a.s.

Telefon:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen „objednatel“) 

a

2. Zhotovitelem:



Článek III. bod 1 Doha plnění se mění následovně:
v

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

Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po zveřejnění smlouvy o dílo v registru
smluv

nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
- odstranění plynovodní přípojky vč. HUP a veškerých 
komponentů v souladu s vyjádřením a požadavky 
GasNet, s.r.o.: nejpozději do 17. 10. 2022,

- zbývající část: do 6 týdnů od doručení oznámení
v

objednali o ukončení přeložky NN společností CEZ 
Distribuce, a.s.

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 

objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel 
neprodleně po podpisu této smlouvy.

5. Tento dodatek byl schválen na 2. schůzi rady města Bílovec dne 15. 11. 2022 usnesením 
č. RM/41/2/2022.

Zahájení stavebních prací: 
Ukončení díla:

v Bílovci dne n .  11. 2022 v Bílovci dne Žb M 2 2

za zhotovitele:

Martin Holub Michal Holásek
starosta města jednatel


