
___________________________________________________ 

DODATEK Č. 1   

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ze dne 23.5.2019 

____________________________________________________ 

uzavřený dnešního dne, měsíce a roku mezi: 

 

Objednatelem :  

Obec Sedlice  

Se sídlem: Sedlice č.p. 19, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  

IČO: 006 62 968 

bankovní spojení: č.ú.: 524626389/0800  vedený u  České spořitelny, a.s.  

 č.ú.: 94- 2014211 /0710 vedený u České národní banky 

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Zuzana Šourková, starostka obce 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)  

 

a 

Zhotovitelem: 

Šindler, důlní a stavební společnost s r.o. 

se sídlem: Nádražní 4, Praha, PSČ: 150 00 

IČO: 00204382  DIČ : CZ00204382 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 775 

bankovní spojení: č.ú.: 47224722/0300 vedený u  ČSOB, a.s.,  

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Šindler  

zastoupena ve věcech technických: Ing. Tomáš Vrbka 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 23.5.2019, vyhotovený v souladu s ust. článku 18.12. 

Smlouvy o dílo, upravuje změnu termínu předání staveniště (zahájení stavby) tzn. kapitolu III. 

Doba plnění  - článek 3.1.1. 

Důvodem jsou průtahy se zajištěním financování předmětu plnění. 

 

III. Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto 

smlouvou, a to nejdéle do 24 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání

 staveniště. V této lhůtě bude předmět veřejné zakázky, řádně dokončen a předán 

objednateli, včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby. 



3.1.1. Doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi objednatelem a SFŽP ČR, na základě písemné výzvy 

objednatele. Předpoklad srpen 2020. 

 

Dále se smluvní strany dohodly, že časový harmonogram plnění v členění po měsících včetně 

finančního plnění, který je přílohou č. 2 této smlouvy bude aktualizován ke dni předání 

staveniště.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

 

 

 

 

V Sedlici, dne ………………    V Příbrami, dne ………….. 

 

 

 

….……………….………………..    …………………………………. 

Objednatel      Zhotovitel 


