
 
 

Dodatek č.1 

 SMLOUVY O DÍLO 
S předmětem plnění: 

„Technická infrastruktura Edrovice II - plynofikace“ 

 

Smluvní strany : 

 
1. Objednavatel:    Město Rýmařov 

Se sídlem:                náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou 
IČO:                             00296317 
DIČ:                         CZ00296317  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:           
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:     Ing. Petr Klouda, starosta  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  , referent odboru regionálního rozvoje 
    

(dále jen „objednatel“) 
 
 

2. Zhotovitel:   
Obchodní firma: PROJEKCE MÁŠA s.r.o.   
Se sídlem: Rumburská 483/6, 190 00 Praha 9 - Střížkov  
Zastoupena: Josefem Mášou - jednatelem 
IČO: 26976421 
DIČ: CZ26976421 
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank   
Číslo účtu: 
Doručovací adresa: 591 01 Žďár nad Sázavou  
  
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem X. odst. 3 smlouvy o dílo s předmětem plnění 
„Technická infrastruktura Edrovice II - plynofikace ze dne 24.06.2016 (dále jen „Smlouva“), na 
uzavření dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění v čl. III., odst. 1 takto: 

 
Článek III. Doba a místo plnění 

 
1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli část díla v tomto termínu: 

 projektovou dokumentaci DPS dle čl. II. odst. 1 bod 1.2. Smlouvy do 31.10. 2017.  

Místem plnění pro předání části díla je budova Městského úřadu Rýmařov, náměstí Svobody 
432/5, 795 01 Rýmařov. 
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II. Ostatní a závěrečná ujednání 
1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, 

že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni 
ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.1 zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se 
zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu tohoto 
dodatku oběma smluvními stranami. 

3. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, a s jejich zveřejněním v registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č. 1 Smlouvy musí být 
v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

6. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 24. 06. 2016 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek 
č. 1 vyjma doručování prostřednictvím datové schránky. 

7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho zveřejnění v registru smluv. 

8. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 se 
použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
V Rýmařově dne 10.9.2017 
   
 
 
 
 
 -----------------------------------------                                                                   ------------------------------ 
               za objednatele                  za zhotovitele 
           Ing. Petr Klouda                 Josef Máša 
                   starosta      jednatel 
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