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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

který uzavřeli 

na straně jedné:  Město Svitavy 

 IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444 
 se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 
 zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou  
 bankovní účet číslo: xxxxxxxx 
                                  xxxxxxxx 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  HIKELE stavební firma s.r.o.  

 IČO: 260 06 111, DIČ: CZ26006111  

 se sídlem Svitavy - Lány, Svitavská 522/54, PSČ 568 02  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 19635 

 zastoupena Ing. Janem Hikelem, jednatelem 
 bankovní účet číslo: xxxxxxxx vedený u xxxxxx banky, a.s. 

  - dále jen zhotovitel - 
 

A. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.11.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „Centrální tělocvična 
Svitavy – přístavba hygienického zázemí a šaten“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 28.11.2017. 
 

B. 

Strany se dohodly na odložení termínu první fakturace a z toho důvodu uzavírají tento dodatek.  
 

C. 

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že stávající znění bodu 4.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„4.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou zhotovitelem průběžně fakturovány, a to k těmto 
datům (dnům uskutečnění zdanitelného plnění): 
- ke dni 11.12.2017; 
- ke dni 31.1.2018; 
- ke dni 28.2.2018; 
- ke dni 31.3.2018; 
- ke dni provedení díla. 
Před vystavením každé faktury předloží zhotovitel objednateli nebo zástupci pro věci technické 
objednatele soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou 
zhotovitele. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické 
objednatele vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních. Nedílnou součástí každého 
vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro 
věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura 
neplatná a objednatel není povinen ji proplatit.“ 

 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
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D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci 
informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí 
objednatel. 
 

E. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv. 

 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 1.12.2017. 
 
Ve Svitavách dne 1.12.2017 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………..……………………………………… …………………….…………………………. 
 Mgr. David Šimek Ing. Jan Hikele, jednatel 
 starosta města Svitavy HIKELE stavební firma s.r.o. 


