
 

Město Jičín, se sídlem Žižkovo nám.18, 506 01 Jičín 
tel. : 493 545 111, www.mujicin.cz 

    
 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.5.2016 

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
dne 30.5.2016 na realizaci akce 

 „ZŠ, Jičín, Husova 170, stavba hřiště B“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Smluvní strany 
 
město Jičín 
zastoupené: starostou města JUDr. Janem Malým 
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
IČO: 00271632   
DIČ: CZ 00271632 
bankovní spojení: 524541/0100 
dále jen „objednatel“, na straně jedné 
 
a 

 
společnost: TUBEKO SPORT, spol. s r.o. 
IČ: 498 25 020 
DIČ: CZ49825020 
Sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 32 892  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 
 
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“) 

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za 
podmínek dále uvedených, dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo: 

 
Článek IV. 

Doba a místo plnění 
Termín ukončení doby plnění se prodlužuje na základě žádosti zhotovitele ze dne 20.7.2016. Důvodem 
prodloužení jsou problémy zhotovitele se sehnáním subdodavatele na provedení zemních a souvisejících 
stavebních prací.  

 

Ukončení doby plnění:   30. 9. 2016  
 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek č.1 smlouvy byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 34/60/RM ze dne 27.7. 2016. 

 
2. Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 
 

3. Tento dodatek č.1 smlouvy se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel 1vyhotovení. 

 
4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich 

pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 

5. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění. 
 

 
6.  Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 
tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 



       

2 
 

odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch 
informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. 
 

 
Příloha:   harmonogram provádění prací 
 
 
 
V Jičíně dne 1.8.2016      V Rynholci dne ………………….. 
 
 
 
 
 
 
…………………………….    ………………………………. 
město Jičín      TUBEKO SPORT, spol. s r.o. 
JUDr. Jan Malý      Ing. Ivan Šretter a p. Václav Tuček  
starosta       jednatelé společnosti 
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