
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat

číslo smlouvy objednatele: 1237/2017

číslo dodatku č. 1 objednatele: 1345/2017

Smluvní strany

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 28 0 1 2Kolín 1
Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

ve věcecti smluvních
ve věcech technických

IC
DIC
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a IJ P
Radka Váňová, investiční referent ORR
00235440
CZ00235440
321 748 111
321 720 911
posta@mukolin.cz
9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

MKOLP00

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený

AVE Kolín s.r.o.
Oddíl C, vložka 53627 zapsaná v Q Rvedeném Městským soudem v Praze
Třídvorská 1501, 280 0 2Kolín V
Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Kare l Sova, jednatelé společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Ing. Martin a Moravcová
ve věcech technických
IČ
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

Ing. Adéla Vokounová
251 48 11 7
CZ251 48 11 7
+420 321 724 011
kolin@ave.cz
4ybng6b

Zapsaný v O Rvedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. C 53627, dne 28.8.1997

(dále jenzhotovitel ) ,
I"' •

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012,Sbiv
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento j -J:"-? -̂

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek")

I.

1. Zdůvodu nutné koordinace akce „Stavební úpravv místní komunikace v ul. Ratibořská. Kolín"
mezi investorem rekonstrukce vodovodního řadu a městem Kolín, dále zdůvodu dodržení
technologických postupů je nutné posunout termín realizace akce do příštího roku. Pokud klimatické
podmínky dovolí, rekonstrukce ulice započne v lednu 2018.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým s e
smlouva mění a doplňuje pouze vníže uvedených článcích.



Smluvní strany zdůvodu uvedeného v článku I. odst . 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek IV.
smlouvy následovně:

IV. Doba plnění

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy vtermínu podle požadavku objednatele.

Termín ukončení stavebních prací: 30.04.2018

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu
prací nebo překážek bránících vprovádění díla bude termín dokončení stavby posunut onezbytně
nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

VII. Ostatní ujednání

15. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž
dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., oobcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.
Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 20.11.2017 , usnesení č.
4169/122/RI\/I/2017

V Kolíně dne V Kolíně dne 9.12. ion

za objednatele
Mgr. Bc. Vít RakuS
starosta města

Mgr Michael Kašpar
místostarosta města K.JÍÍIÍÍJ

-24-

za zhotovitele
Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Karel Sova
jednatelé společnosti


