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DODATEK Č. 1  
 

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.07.2017 pro zhotovení dokumentace stavby  

„Projektová dokumentace – stavební úpravy v části MK v ulici Sídliště, Třeboň“  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo smlouvy objednatele:  750/4083/17 

Číslo zakázky zhotovitele: 2017 27/1650 10 
 
 
Smluvní strany 
 
 Objednatel: Město Třeboň  
 

 se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

 Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města 

 IČ: 00247618 

 DIČ: CZ00247618  

 Bankovní spojení:        xxxxxxxxxxxxx 

  Telefonní spojení:  xxxxxxxxxxxxx 

 e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

 Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města 

 Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxx, vedoucí ORI, xxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxx, technik ORI, xxxxxxxxxxxx   

 

     a 

 

 
 Zhotovitel: EKOEKO s.r.o. 
 

 se sídlem: Senovážné náměstí 1, 370 01  České Budějovice 

 IČ:  25184750       

     DIČ:  CZ25184750      

     zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8379 

     Zastoupený:  Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti 

     Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

     oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Josef Smažík, jednatel, xxxxxxxxxxxxx 

     oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx, hlavní inženýr projektu, xxxxxxxxxxxxxx 

 
 uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.07.2017 mezi výše uvedenými 

smluvními stranami. 
 
 

 
I. 

1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 13.07.2017 Smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele zhotovení dokumentace stavby s názvem 
„Projektová dokumentace – stavební úpravy části MK ulice Sídliště, Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, 
obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných 
termínech (dále jen „smlouva o dílo“).  
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2) V průběhu provádění projektových prací se uskutečnilo setkání s občany města, kde byl představen 
návrh řešení této místní komunikace. Závěrem setkání bylo, že vznesené podněty občanů na tomto 
setkání zhotovitel projektové dokumentace prověří a popřípadě zapracuje do projektové 
dokumentace. Dále bylo dohodnuto další setkání počátkem roku 2018. Z tohoto důvodu nemohl 
zhotovitel projektové dokumentace dokončit dokumentaci pro územní rozhodnutí v původním termínu 
dle smlouvy o dílo. 

 
 

II. 
1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu díla specifikovaného  v čl. IV smlouvy o 

dílo. 
DUR vč. DOSS           do 31.03.2018 
DSP vč. DOSS    do 31.08.2018                                                         

 
 

                                                      
III. 

1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.  
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel.  
3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 955/2017-89 ze dne 

13.12.2017. 
4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel. 
5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za 

smluvní strany.  
 

 
 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 

V Třeboni dne    V Třeboni dne  

 

 

 

……………………………………………………. ……………………………………………………. 

Mgr. Terezie Jenisová Ing. Josef Smažík 

starostka města                          jednatel společnosti 

 


