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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

číslo objednatele DS201701229 

číslo zhotovitele 015 
 

uzavřené dne 7.11.2017 mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  
 

 

1. Účastníci smlouvy 

 
1.1  Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
 PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
 zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem 
 IČO: 00262978 
 DIČ: CZ00262978 
 Telefon: 
 Fax: 
 bank. spojení: 

 ve věcech plnění díla a převzetí prací: 

 
 (dále jen „objednatel“) 

 
1.2  Zhotovitel: TOMIVOS s.r.o. 
 PSČ, sídlo: Dlouhá 393, 463 31 Mníšek   
 zastoupený: 
 IČO: 03210910 
 DIČ: CZ03210910 
 bank. spojení: 
 ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
 ve věcech technických oprávněn k jednání:
 (dále jen „zhotovitel“)  
 
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní 
strany“) 

 

2. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele: 
DS201701229 (dále jen „Smlouva“) ze dne 7.11.2017 v rámci projektu „4 města zachraňují přes 
hranice“. Jedná se o projekt financovaný z prostředků Evropské unie – Programu spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020. 

3. Změny a doplnění Smlouvy 

3.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na aktualizaci časového a finančního harmonogramu prací 
v souvislosti s termínem předáním staveniště. 

3.2 Znění Přílohy č. 2 Smlouvy (Časový a finanční harmonogram postupu prací) se celé nahrazuje 
novým zněním, které je přílohou tohoto dodatku a které se stává nedílnou součástí Smlouvy. 
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4. Všeobecná ustanovení 

 
4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

4.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 
dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 
na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 
které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a 
to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

4.6 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4.7 Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 1193/2017 ze dne 
21.11.2017. 

 

 

 

 

Přílohy :  
Příloha č.2 – Časový a finanční harmonogram postupu prací 
 

 

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany 
jednat: 

 

 

V Liberci dne 6.12.2017 V Mníšku dne 29.11.2017 

  

……………………………………… ……………………………………… 

Tibor Batthyány, primátor 

 



TOMIVOS s.r.o.

"4 města zachraňují přes hranice - stavba"

časový a finanční harmonogram

dílčí termíny dokončené a prováděné konstrukce finanční harmonogram

8.11.2017 převzetí staveniště

30.11.2017 demolice 260 000 Kč

31.12.2017 dokončení základové desky 885 000 Kč

28.2.2018 montáž nosné konstrukce 2 600 000 Kč

30.4.2018 zastřešení 1 765 210 Kč

30.6.2018 opláštění a prosklené stěny 2 441 536 Kč

31.7.2018 zpevněné plochy, elektroinstalace, vytápění 1 662 813 Kč

31.8.2018 vytápění, eletroinstalace, zdravotechnika 1 353 614 Kč

8.9.2018 kompletace, předání 241 341 Kč

11 209 514 Kč


