DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1. 4. 2020
(dále jen „Smlouva“)
uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

OBJEDNATEL:
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupené:
Ing. Františkem Padělkem, starostou
IČ:
00264334
DIČ:
CZ00264334
Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zapsaný v OR:
Bankovní spojení:
Zastoupený:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
28177851
CZ28177851
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 130876
0490056399/0800, Česká spořitelna, a.s.
Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)
Smluvní strany v souladu se Smlouvou podepsanou dne 1. 4. 2020 na stavbu
„Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Hálkova vč. veřejného osvětlení v
Roudnici nad Labem“ uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění tato Smlouva
následovně.
1. ZMĚNA SMLOUVY
Po uzavření Smlouvy nastaly skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, když
došlo k posunu termínu dokončení stavebních prací zadaných jiným objednatelem, jejichž
dokočení však bylo podmínkou zahájení prací dle této Smlouvy. Z tohoto důvodu vyvstala
potřeba změny termínů plnění smlouvy, které nebylo možné při podpisu smlouvy předvídat.

Vzhledem k posunu termínu dokončení prací na obnově inženýrských sítí realizovaných
Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. nebylo možné zahájit realizaci Díla v termínu
dle odst. 2.1. Smlouvy, neboť nebylo možné předat zhotoviteli staveniště. V důsledku této
skutečnosti se termín zahájení realizace Díla současně dostal do zimního období, ve kterém
nelze všechny stavební práce realizovat. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany
v souladu s odst. 2.2 Smlouvy dohodly na změně termínu realizace Díla v odst. 2.1 Smlouvy
následujícím způsobem:

a. Mění se článek II. – Doba plnění – odst. 2.1.:

Zahájení realizace Díla:

23. 11. 2020

Kompletní dokončení Díla do:

31. 5. 2021

2. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
dvě vyhotevení.
Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním a
nezměněném znění.
Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke
smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje
platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě byl schválen usnesením
Rady města Roudnice nad Labem č. 105/2021 ze dne 24.3.2021.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 1 je pro ně
srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují účastníci své podpisy.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v
platném znění.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Roudnici nad Labem, dne 31.3.2021

V Mělníku, dne 30.3.2021

.......................................................
Ing. František Padělek,
starosta Města Roudnice nad Labem

.....................................................
Petr Neumann
jednatel společnosti
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