
Číslo smlouvy objednatele: 0233/2017/ORM

DODATEK Č. 1. (0233/2017/ORM/1)
ke smlouvě o dílo 6. 0233/2017/ORM ze dne 07.09.2017

„Prodloužení splaškové kanalizace Rožnov p. R - ul. Na Pařeničkách" a „Prodloužení vodovodu Rožnov 
p. R- ul. Na Pařeničkách"

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský
zákoník"), mezi smluvními stranami

Smluvní strany:
1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČO: 00304271 
DIČ: CZ00304271
zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Radomír Šnejdrla, Ing. Marek Moll

tel. : 739 503 661,739 503 633
e-mail: sneidda.or@roznov.cz. moll.or@ro2nov.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
6. účtu 249 738 406/0300 
ID datová schránka: epqbwzr 
(dále jen jako „objednatel )

2. COMMODUM, spol. s r.o.
se sídlem: Valašská Bystřice 225, 756 27 
IČO: 46577238 
DIČ: CZ46577238
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 3318 
zastoupen: Miroslavem Zezulkou, jednatelem

Ing. Tomášem Tichým, na základě plné moci 
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláštík 
bankovní spojení: komerční Banka, a.s. 
číslo účtu (zveřejněný účet): 4000702-801/0100 
tel.: 571 646430
e-mail: commodum@commodum.cz 
(dále jen jako „zhotovitel')

I.
Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Prodloužení 
splaškové kanalizace Rožnov p. R- - ul. Na Pařeničkách" a „Prodloužení vodovodu Rožnov p. R - ul. Na 
Pařeničkách" Dobu realizace sjednaly smluvní strany Smlouvou o dílo ze dne 07. 09. 2017, objednatelovo č. 
smlouvy 0233/2017/ORM (dále jen „smlouva o dílo").

II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení doby realizace prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku zvodnělého 
podloží. Je nutné ponechat zahutněný zásyp výkopu řádně sednout a teprve následně provést 
závěrečné povrchové úpravy komunikace.
S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, 
na změně doby realizace předmětu plnění uvedeného v čl, III., odst. 1., bodu 1.3 smlouvy o dílo,
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2.
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3. Smluvní strany se v souladu s ČI. XIV., odst, 15 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1 
jímž se smlouva o dílo mění následovně:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plněni v rozsahu dle smlouvy o dílo bude zhotovitelem 
proveden nejpozději do 210 kalendářních dnů od termínu zahájení prací na díle dle odst. 1. čl. 
III. smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1. bod 1.3 smlouvy o dílo nově zni takto:

ukončení díla: nejpozději do 210 kalendářních dnů od terminu zahájení prací na díle dle 
odst. 3.1. tohoto článku (včetně předpokládané technologické prodlevy v zimních měsících).

Důvodem prodlouženi termínu plnění je zejména zvodnělé podloží pod spádišťovou šachtou. Je 
nutné ponechat zahutněný zásyp výkopu řádné sednout a teprve následně provést závěrečné 
povrchové úpravy.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanoveni smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po dvou.

4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne 24.11.2017 usnesením
n ✓JTř-íVflř

5. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svými podpisy.

4MUlV Rožnově p. R„ dne 2017 V Rožnově p. R., dne .2017

za objednatele 
Ing. Radim Holiš

starosta města Rožnov pod Radhoštěm
Miroslav Zezulka

jednatel společnosti COMMODUM, spol. s r.o.
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