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Dodatek č. 2  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

 
k provedení stavby  

 

„Výstavba dvou stanovišť podzemních kontejnerů 

v Chebu“ 
 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 zastoupené:    Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města 

 

a 

 

    2. zhotovitelem:     STABIA s.r.o. 

        zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 25505 

       se sídlem:           Sládkova 159/1, 350 02 Cheb  

       IČO:                 29111021 

       DIČ:                  CZ29111021 

       Bankovní spojení:     MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 201110898/0600 

       zastoupený:   Janem Želonkou, jednatelem společnosti 

 

 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 2 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:  

 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

Původní znění odstavce 2. tohoto článku ve znění: 

 

2. Smluvní strany, ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti teprve dnem, kdy 

objednatel oznámí písemně zhotoviteli, že došlo ke schválení žádosti o dotaci výběrovou 

komisí na projekt „Výstavba podzemních kontejnerů ve městě Chebu“, nikoli však dříve, 

než dojde k uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
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smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 

v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.  

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 

2. Smluvní strany, ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti teprve dnem, kdy 

objednatel oznámí písemně zhotoviteli, že došlo ke schválení žádosti o dotaci výběrovou 

komisí na projekt Doplnění systému sběru tříděného a biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu ve městě Cheb, reg.č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002879, 

nikoli však dříve, než dojde k uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 

v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této 

smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

 

V Chebu dne …………….                                V Chebu dne …………….. 

 

 

 

_____________________     ______________________ 

za zhotovitele                                                                        za objednatele 

Jan Želonka, jednatel                  Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta 


