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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/2016/1260/OSIO ze dne 2. 9. 2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. 
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ 
Praha 4 č. 15R-905/2016 ze dne 24. 8. 2016 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 
14R-667/2017 ze dne 26. 7. 2017

Smluvní strany

Objednatel:

zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO 
Ing. Milan Mašek, referent OSIO 
00063584 
CZ00063584

Zhotovitel:

sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

Petr Koudelák
evidovaný u Živnostenského úřadu v Praze 5 
-čJ^o/000085^/Pr/02, ev. Č. 310005-0085594

40846351
CZ6902120170

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:
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Odst. 3.3. Článku III. Doba zhotovení se mění na toto úplné znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve ihůtě do 31. 8. 2017 (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve 
které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého sta\m a předá předmět díla 
objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho 
část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, 
posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního 
měsíce.
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Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění

V Praze dne.
4 -08- 2017
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Mgr. Petr Štěpánek, CSc. \ ^/
Za objednatele

starosta MČ Praha 4
/

Za ^Řotovitele 
Pétf Koudelák

1

Níže podepsaní Členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto 
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním 
městě Praze.

V Praze dne.
4 -08- 2017

člen Zastupitelstva 
městské části Praha 4 městské části Praha 4


