
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany
 
 

1) Obec Kunějovice, zastoupená starostou Miloslavem Novákem                                                            
Sídlo: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice  

           IČO: 00573086, DIČ: CZ00573086, E-mail: kunejovice@post.cz                                                        
           Osoba oprávněná k jednání ve věcech                                                                                                    
           a) smluvních: Miloslav Novák, starosta obce                                                                                         
           b) technických: Jan Šabacký, místostarosta, tel.: + 420 … … …                                               
           Zástupce objednatele na opravách stavby (v místě plnění díla) – TDI, pověřený kontrolovat rozsah
           a kvalitu prováděných prací a dodávek na díle, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací 
           a dodávek na díle, soupisy víceprací a soupisy méněprací, kontrolovat a přebírat zakrývané 
           a nepřístupné práce a konstrukce na díle i vlastní dílo a podepisovat zápisy a protokoly:
           Ladislav Kadlec, tel.: + 420 … … ...
           dále jen „objednatel“

           a

2) Oleksandr Maštaler, 
IČ: …….. 
bydliště: ………. .. . … .. ……….                                                                                                          
dále jen „zhotovitel“   
  
 

            Dodatek č. 1           
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 09/20-07/2018

    „Rekonstrukce zasedací místnosti OÚ Kunějovice“, 
  vícepráce

 (dále jen „dodatek“) 

Článek I.
Předmět 

(1)   Předmětem k dílu dle tohoto dodatku je závazek zhotovitele provést vícepráce k dílu rekonstrukce
zasedací místnosti obecního úřadu Kunějovice. Práce a dodávky na díle budou provedeny dle a v rozsahu
cenové nabídky zhotovitele – oceněného položkového hrubého rozpočtu ze dne 24. 8. 2018 (dále také jen
„cenová nabídka“).
Cenová nabídka  zahrnuje  práce  a  dodávky v rozsahu materiál,  montáž  kaslíku  SDK, krytí  stoupaček,
rozvod elektřiny 10 bm, dvoj zásuvka, jistič včetně pojistkové skříně, škrábání staré malby,  penetrační
nátěr,  štukování  45 bm,  výměna  rohového kohoutku,  fixace  odpadových trubek,  podlaha  PVC včetně
listování.

(2) Objednatel se zavazuje vícepráce díla převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení cenu podle rozpočtu
Kč 16.450,- s DPH.

mailto:kunejovice@post.cz


Článek II.
Určení díla

Vícepráce díla z hlediska jednotlivých částí  svého provedení se sestává z jednotlivých položek cenové
nabídky ze dne 24. 8. 2018, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

                                                                                                                          
Článek III.

Místo provádění díla

Místem provádění díla podle smlouvy a tohoto dodatku je zasedací místnost obecního úřadu Kunějovice.

                                                                               
Článek IV.

Čas provedení díla

(1)  Zhotovitel  se  zavazuje  zahájit  provádění  víceprací  na  díle  24.  8.  2018  a  uskutečňovat  je  řádně,
kontinuálně  a  bezodkladně,  aby  bylo  provedeno  v  souladu  s  tímto  dodatkem  a  platnými  předpisy
nejpozději do 31. 8. 2018.
(2)  Doba  provádění  díla  se  prodlužuje  o  dobu  neposkytnutí  potřebné  součinnosti  podle  této  smlouvy
objednatelem.

Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky ustanovení § 39 a § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále prohlašuje, že tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem
Obce Kunějovice dne 24. 8. 2018, usnesením č. 679/08/18 e).

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jenom obdrží každý z účastníků.
Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  tento  dodatek  řádně  před  jeho  podpisem  přečetly,  s  jejím  obsahem
souhlasí, tento že odpovídá jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůli, že byl uzavřena nikoli v tísni nebo
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz správnosti připojují své podpisy. 

V Kunějovicích dne 24. 8. 2018

  

             Objednatel:                                                                                         Zhotovitel:
……………………………….                                                  ………………………………………...
           Obec Kunějovice                                                                            Oleksandr Maštaler      
        zastoupená starostou
       Miloslavem Novákem

         

       
                                     


