
Číslo smlouvy Objednatele: 2017/02929/OVZI/DSM/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 17. 8. 2017 na realizaci stavby

Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - sociální zařízení na
domově mládeže"

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Se sídlem:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a , Hodolany, 779 11 Olomouc

60609460
CZ 60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8.
11.2016

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
~ technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú. 27-4228330207/0100

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel:

Spisová značka:

Se sídlem:

COMMODUM, spol. s.r.o.

C 3318 vedená u Krajského soudu v Ostravě

č. p. 225, 756 27 Valašská Bystřice

46577238
CZ 46577238

IČ:
DIČ:

Zastoupený: Miroslavem Zezulkou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel")

(oba společně dále také „smluvní strany")
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Číslo smlouvy Objednatele: 2017/02929/ovzi/h ^ 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dn 

č. 2017/02929/OVZI/DSM ze dne 17. 8. 2017.

ČÁST A.

Dne 17. 8. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo
c. 2017/02929/OVZI/DSM na realizaci stavby Střední odborná škola lesnická a 
strojírenská Šternberk - sociální zařízení na domově mládeže11. Předmětem stavebně 

montážních prací je provedení vnitřních stavebních úprav v objektu domova mládeže, 
které spočívají ve vybudování nových sociálních zařízení pro ubytované studenty přímo 

na pokojích. Místem provádění díla je areál domova mládeže Střední odborné školy 
lesnické a strojírenské Šternberk.

(dále jen „Smlouva o dílo")

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou změny termínů dokončení díla 
z důvodů časově náročných technologických postupů víceprací ((hydroizolace, 
samonivelační potěry) a větší rozsah demoličních prací (svislé potrubí rozvodů 
hydrantů, vodorovné rozvody kanalizačního potrubí v1. PP, demontáž zárubní, 
demontáž podlahových krytin).

Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě 
' termínů plnění.

Článek III. Smlouvy o dílo nově zní:

m.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1) Termín předání staveniště

2) Termín zahájení prací

3) Termín dokončení díla

21. 8. 2017 

28. 8. 2017

15. 1.2018

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. lil. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
2 vyhotovení.
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Číslo smlouvy Objednatele: 2017/02929/OVZI/DSM/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku
v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady
č. UR/29/13/2017 ze dne 27. 11 2017.

Olomouckého kraje

V Olomouci dne: Ve Valašské Bystřici dne:1 8 -12- 2017
Objednatel: Zhotovitel:

Olompucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

COMMODUM spol. s.r.o.
Miroslav Zezuika
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