
 

Dodatek č. 2  
 

ke smlouvě o dílo č. MNn0261/2017 
 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

1. Smluvní strany 

 
Objednatel: Město Náměšť nad Oslavou 
adresa:  Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
zastoupení: Vladimír Měrka - starosta města 
IČ: 002 89 965 
DIČ CZ 00289965 
Daňový režim plátce DPH 
bankovní spojení:  
č. účtu:  

(dále jen Objednatel) 

 
Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 8139 
zastoupený:  Ing. Lukášem Mackem, jednatelem 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických  
IČ: 46980989 
DIČ: CZ46980989 
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení:     
č. účtu:     
(dále jen Zhotovitel) 

 
 
 
Osoby pověřené Objednatelem: 

 jednáním o záležitostech smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní:  
Vladimír Měrka, starosta města        

 jednáním v technických záležitostech:  
                        , vedoucí odboru SMM, Město Náměšť nad Oslavou, tel.  
                           , odbor SMM, Město Náměšť nad Oslavou, tel.  

 
                         
Osoby pověřené Zhotovitelem: 

 jednáním o záležitostech smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní:  
Ing. Lukáš Macek, Ing. Josef Macek, jednatelé společnosti  

 jednáním o technických záležitostech, včetně předání díla:  
                             , jednatel společnosti 

 
 

 

Nábřežní cyklostezka – část 2: 
Rekonstrukce lávky pro pěší přes Oslavu u ČOV 

 
 
 



 

V souladu s čl. 16 výše uvedené smlouvy o dílo se mění část textu článku 2 takto: 
 

2. Termíny a místo plnění 
2.1. Termín zahájení 

2.1.1. Termínem zahájení díla se rozumí den, kdy Zhotovitel zahájí práce na díle. 
2.1.2. Zahájení díla: 01. 06. 2017 
2.1.3. Pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě stavební práce nezahájí, je Objednatel 

oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
2.2. Termín provedení a dokončení 

2.2.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno Objednateli. Smluvní strany se 
dohodly, že pod pojmem „předáno“ se rozumí předání a převzetí díla. Termínem 
dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že 
dokončil veškeré práce na díle a vyzve jej k předání a převzetí díla.  

2.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli v termínu nejpozději 
do 25. 10. 2017. 

          
2.3. Místo plnění 

2.3.1. Místem plnění je Náměšť nad Oslavou 
 
 

 
2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2 

 
2.1.   Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo MNn0261/2017 ze dne 1. 2. 2017, které 
          nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 
2.2.  Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, 

přičemž po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana dvě vyhotovení. 
2.3.  Smluvní stravy prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a 

souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle 
jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 

 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
V Náměšti nad Oslavou, dne...................   V Brně dne  
 
 
Vladimír Měrka        Ing. Lukáš Macek 
starosta města         jednatel 
 
 
 
 
.................................      .................................... 


