
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 
uzavřené dne 30.12.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") na provedení díla S názvem 

II I V „Novostavba domu socıalnıch sluzeb v Pacove 
SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: 

Město Pacov 
Se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 
jednající: lng. Lukášem Vlčkem ~ starostou, Tomášem Kocourem - místostarostou 
právní forma: 801 - obec 
ıčz 00248789 
DIČ: CZ00248789 
Bankovní 
Číslo účtu: 
Telefon: 
Fax: 565 455 155 
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web: www.mestOpacOv.cZ 

dále jen objednatel 

Z. Zhotovitel: 

Zhotovitel: 
Obchodní firma: PKS stavby a.s. 
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Zapsán v OR u Krajského Soudu V Brně, oddíl B, vložka 930 
IČ: 46980059 

CZ46980059 DIČ; 
Jednající: ln .Petr Pe`chaI ředseda ředstavenstva 
bankovníspojení: 
Číslo účtu: 
telefon: 566 697 201 
fax: 566 597 380 
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dále jen zhotovitel 

Smluvní strany se dohodly na následující změně shora uvedené smlouvy O dílo: 

PŘEDMĚT DODATKU 
Původní Znění článku |Il.2. ve Znění dodatku č.2: 

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a d/'/O předat dokončené objednate/i nejpozději do 
24. srpna 2018. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dí/O i před sjednaným termínem.



Se tímto dodatkem mění na nové znění článku |II.2.: 
Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat dokončené Objednateli nejpozději do 
31. října 2018. Zhotovitel je oprávněn předat dokončené dílo ipřed sjednaným termínem. 

Smluvní Strany přistupují tímto dodatkem k prodloužení termínu pro předání dokončeného díla, 
a to Z důvodu Spočívajícího na straně třetí osoby a to zhotovitele díla „Pacov - ulice Malovcova, 
Hronova - stavebnı' úpravy", které probíhá v bezprostředním sousedství novostavby domu 
sociálních služeb v Pacově a obě Stavby spolu musejí být Z důvodu návaznosti inženýrských sítí a 
konstrukcí koordinovány. Stavební připravenost akce „Pacov - ulice Malovcova, Hronova - 
stavební úpravy", která je nutná pro dokončení stavebních objektů novostavby domu sociálních 
služeb v Pacově uvedených níže (jedná se zejména o inženýrské sítě), zatím není dokončena tak, 
aby mohlo být v řádném termínu dokončeno dílo „Novostavba domu sociálních Služeb v Pacově" 
a proto smluvní strany přistoupily k prodloužení termínu pro předání dokončeného díla. 
Na prodloužení termínu dokončení objektu SO 08 - STAVEBNÍ ÚPRAVY se smluvní strany 
dohodly zdůvodu extrémně horkého a suchého počasí Sminimálním úhrnem srážek, které 
nastalo na jaře letošního roku a během měsíce června a července se ještě prohloubilo. Součástí 
objektu jsou práce a dodávky, které spočívají vzaložení trávníků, výsadbě stromů a keřů a 
souvisejících terénních úpravách a které není možné za stávajících extrémních klimatických 
podmínek provést v požadované kvalitě, bez rizika škod a zvýšených nákladů. Nastalou situaci 
smluvní strany vyhodnotìly jako vyšší moc ve smyslu čl. XIV.21. smlouvy o dílo. 

Stavební objekty, které nemohou být dokončeny v řádném termínu a jgjichž termín dokončení 
se tímto dodatkem posouvá na 31.10.2018: 

0 SO 01 + SO 02 
0 SO 08 

Nová budova včetně krčku - Nová budova DSS Pacov 
Sadové úpravy 

0 IO O3 
0 IOO4 A 
0 IOO4 B 

0 IO 07 
0 lO10 

0 IO 11 

0 IO 12 

0 IO 13 

0 IO 14 

Přípojka splaškové kanalizace 

Přípojka dešťové kanalizace - stavební práce 
Přípojka dešťové kanalizace - alternativní napojení přepadu rybníka 
Přeložka splaškové kanalizace - stavební práce 
Parkovací stání podél ul. Malovcova - stavební práce 

Chodník podél ulice Malovcova - stavební práce 
Vnitroareálové chodníky a cesty - Stavební práce 
Přeložka rozvodu technické vody pro areál Pacovských strojíren 

Dešťová kanalizace v ulici Malovcova - Prodloužení navržené větve 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že 
s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy. 
Tento dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každý účastník obdrží po jednom 
vyhotovení.



PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

V Pacově dne L/Č;.§_ř.2018 Ve Žďáře nad Sázavou dne Ĺ/.Á2018 

Ing. Lukas Vlcek 

starosta předseda představenstva 
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pověřený člen představenstva




