Smluvní strany
Objednatel: Domažlické městské lesy spol. s r. o.
Sídlo: Tyršova 611, 344 01 Domažlice
IČ: 26322994
DIČ: CZ26322994
Zastoupený: Ing. Janem Bendou, Jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 78-1821990237/0100
tel.: 379 722 389
a
Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s. r. o.
Sídlo Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice
IČ : 25200631
DIČ: CZ25200631
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kotník, jednatel společnosti
zástupce pověřený ve věcech technických: Jan Sloup, jednatel společnosti
Bankovní spojení: GE Domažlice
Číslo účtu: 172108-704/0600
tel.: 379 725 909
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2016 na realizaci díla „Malinova hora, stavební úpravy
objektu na zázemí sezónní turistiky“
I. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné
závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu s
názvem „Malinova hora, stavební úpravy objektu na zázemí sezónní turistiky“ dle
projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazy výměr (dále též „Smlouva“).
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II. Změna smlouvy
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu doby plnění tak, že termín dokončení
díla včetně jeho řádného předání objednateli uvedený v čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění
tak, že se prodlužuje do 30. 11. 2016.
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu termínu základního milníku tak, že
termín základního milníku uvedený v příloze č. 4 Smlouvy se mění tak, že se prodlužuje
do 17. 10. 2015.
V souvislosti se změnou doby plnění dle odstavce 1 výše sjednávají smluvní strany i
změnu přílohy č. 4 Smlouvy (Časový harmonogram) tak, že dosavadní znění přílohy č.
4 Smlouvy se mění a má nadále znění uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
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III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn.
na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo,
zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Časový harmonogram

V Domažlicích dne 27.5.2016

V Domažlicích dne 27.5.2016

************
_______________
objednatel
Domažlické městské lesy spol. s r. o.
Ing. Jan Benda, jednatel

*************
_______________
zhotovitel
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
Ing. Jaroslav Koutník, jednatel společnosti

