
Dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo  č.  7  / 1200 / 2018 
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, nového občanského zákoníku 

( č. S18-015-0065 – zhotovitele ) 
 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel :  Město Tábor,  Odbor  správy majetku města 

Sídlo: Žižkovo nám. 2, 390 15  Tábor 

Právní forma:              Město,    IČ: 00253014,  DIČ  -  CZ00253014 

Zastoupen:  Ing. Olga Bastlová, místostarostka  

Kontaktní osoby: xxx. xxxx xxxx, xxx xxx xxx,  xxx xx xx xx  

   xxxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxxx.xx  

xxx.xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx 

xxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxx xxx 

 

 
 
Zhotovitel  :  STAVEKO – SERVIS s.r.o. 

Sídlo:   Kosova 2894, Tábor, PSČ 390 02 

   zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých 

    Budějovicích oddíl C, vložka 20911 

IČ:   281 57 842 

DIČ:   xxxxxxxxxx 

Zastoupen:  xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxx x. xxxx xxxxxx, xxx.x xxx xxx xxx 

   xxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 

 
  

 
I.  

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 16.4.  2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 7/1200/2017 týkající 

se realizace díla „  Oprava části oplocení mezi pozemky p.č. 1990 a 2051 v Táboře  “  
 
 

II. změna termínu provádění díla 
 

1. Z důvodu prodloužení dodání subdodávky kovářských dílců oplocení a přerušení prací pro 

závody triatlonu se termín provádění díla mění takto :  

 

 

Dokončení prací : nejpozději  do 29.8. 2018 

 

 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze 

změn. 

 
 
 
 
 



 
 
 

III. závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními 
stranami. 
 

2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
 

3. Na základě dohody obou stran není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, 
které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy. 
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 
vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  
Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní 
majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním 
majetkem směrem k veřejnosti. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů zhotovitel předem výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů 
objednatelem. Výslovně je objednateli za tímto účelem konstatován souhlas 
zhotovitele s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy a na smlouvu 
navazujících uzavřených smluv a písemností v plném znění, jakož i všech jednání a 
okolností s touto smlouvou souvisejících, tj. výslovně je objednateli udělen mimo jiné i 
souhlas zhotovitele se zveřejněním jeho jména, příjmení a bydliště na webových 
stránkách města Tábora. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu 
neurčitou pro účely vnitřních potřeb objednatele a dále pro účely informování 
veřejnosti o jeho činnosti. 
 

5. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem 
ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu 
objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této 
smlouvy.  
 
 

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v této smlouvě 
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a 
ostatních platných právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku. 
 

7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků 
zřízených touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně.  
 
 

8. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V 
takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od 
výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné 
ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 



 
 
 
 
 

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze 
písemnými číslovanými dodatky. 
 

10. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo 
odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na 
uzavření této smlouvy. 
 

11. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 
 

12. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a 
vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 
Za objednatele :      za zhotovitele : 
 
V Táboře dne      V Táboře dne   
  
 
 
---------------------------------------------  ------------------------------------------------------  
         Ing. Olga Bastlová                 xxx.xxxxxxxx xxxxxxxx                                  

místostarostka                         jednatel společnosti  
 

 


