
DODATEK č\ 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000364/2017/Zaj
na provedení díla

„Luční ulice-oprava vodovodu a kanalizace"

Číslo dodatku zhotovitele: Číslo dodatku objednatele: provoz
1 k SODč. 1705006-1 1 k SOD č. Ol-IP/SOD/000364/2017/Zaj

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník
vc znční pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 
779 1 1 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: C700299308

Zastou pen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních 
!Y1gr. Filip Žáček, náměstek primátora
tel.: 585 513 335, filip.z.acek@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI
tel.: 588 488 710, jan.zcdck@olomouc.eu
- technicky dozor stavebníka (občasný I DS):
Ing. Miloš Skácel, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI
tel.: 588 488 716, milos.skaccl@olomouc.eu

Bankovní spojení 
Číslo výdajového

2. Zhotovitel: COM MODŮM spol. s r.o.
Valašská Bystřice čp.225. 756 27
IČ: 465 77 238 DIČ: CZ 465 77 238

Obchodní rejstřík: Vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33 18
pod sp. zn.
ID datové schránky: mtvuiup

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních

- kontaktní osoba vc věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění k val i tyj:

Výše uvedená smlouva o dílo ě. objednatele Ol-lP/SOD/000364/2017/Zaj, č. zhotovitele 1705006-1 ze dne 9. 3. 2017 
(dále jen smlouva o dílo") se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
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Číslo dodatku zhotovitele' I k SOD č. 1705006-1
Spis. znak' 56.2 Skartačni /nak/lhuta; V/10

Čísl o dodatku obj c dnatele: 1 k SOD č Ol-lP/SO I )/000364i2 017:7 a |

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o zmčne termínu plnění.

III. Znění dodatku

1. Cl. IV. Termín plněni odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Text „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

c) dokončení díla do 3. 7. 2017

sc mění takto:

c) dokončení díla do 1.9.2017

IV. Závěrečná ustanovení

I Ostatní ustanovení smlouvy .se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento do
datek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si 
tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými 
podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 3 0.06.2017 Ve Valašské Bystřici, dne: 27.6.2017
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