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Dodatek č.1  

č. 2016-0556/OMI  
 

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel:         Město Lysá nad Labem 

se sídlem:         Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem,   

Zastoupená:                 Ing. Karlem Otavou, starostou města  

IČO :                            00 239 402    

DIČ:             CZ00239402 

Bank. spojení:              Česká spořitelna, a.s., č. ú (dále jen „objednatel“)  

 

Zhotovitel:                  STAVOKOMPLET spol. s r.o.                                                                  

se sídlem:         Královická 251, 250 01 Zápy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  

          Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934  

Zastoupená:                 Ing. Martinem Alešem, vedoucím odštěpného závodu  

IČO :                           470 52 945   

DIČ:            CZ47052945 

Bank. spojení:             Komerční Banka, a.s., č. ú.  

(dále jen „zhotovitel“)  

 

Předmětem dodatku č. 1. S M L O U V Y  O  D Í L O  č. 2016-0556/OMI je úprava -  

 

1. v čl. VI. Doba plnění, a to v textu „Celková doba plnění akce „Rámcový návrh řešení odvodnění 

města Lysá nad Labem“ činí 9 měsíců od podpisu smlouvy.“ na text: „Konečné dílo bude odevzdáno do 

31.3.2018.“  

 

2. a přidává se ustanovení do čl. XII. Bod 9. S textem: „Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby 

tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá 

nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení 

smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez 

jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem 

(www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že 

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany berou na vědomí, že 

smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů 

ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této 

povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv“.   

 

Rada města schválila uzavření této smlouvy usnesením č. 59 ze dne 23.1.2018. 

 

 

V Lysé nad Labem dne...........................             V Praze dne  

 

Objednatel:                                                               Zhotovitel: 

 

   

 

 

 

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

Ing. Karel Otava       

starosta města      

         

 


