DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích – I. etapa –
rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře“ ze dne 18.07.2022
Smluvní strany
Objednatel:
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.:104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
FINAL KOM s. r. o.
sídlo: Kocourov 36, 339 01 Mochtín
adresa pro doručování: ******
IČO: 02877155
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C29666
zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Vladimír Hájek, jednatel
zástupce pověřeným ve věcech technických: ******, stavbyvedoucí
tel. č.: ******
fax: - - e-mail: ******
DIČ: CZ02877155
bankovní spojení: ******
č.ú.: ******
(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 18.07.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek
zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu s
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názvem „Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích – I. etapa – rekonstrukce
chodníků a instalace mobiliáře“ (dále též „Smlouva“).
2. Na 131. jednání rady města byla předložena ke schválení nejvýhodnější cenová
nabídka na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu. K podpisu Smlouvy došlo po
schválení financování této veřejné zakázky, které proběhlo až na 50. zasedání
zastupitelstva města. Smluvní strany se proto tímto dodatkem dohodly na
prodloužení termínu na dokončení díla, neboť s ohledem na okolnosti na straně
objednatele (přistoupení k podpisu Smlouvy) nemohl zhotovitel zahájit provádění díla
dříve.
II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že termín pro dokončení a předání díla
„Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích – I. etapa – rekonstrukce chodníků a
instalace mobiliáře“ objednateli dle čl. V., odst. 1 Smlouvy se prodlužuje do
30.09.2022.
III. Závěrečná ustanovení
1. 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 vaddíla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

V Domažlicích dne 21.07.2022

V Domažlice dne 26.07.2022

objednatel
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

zhotovitel
Vladimír Hájek, jednatel
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DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o
obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany
města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně
závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění,
schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost
tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 133. jednání konaném dne 19.07.2022
usnesením č. 5081.

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne:

21.07.2022

Jméno a příjmení příkazce: Ing. Martin Janovec
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne:

21.07.2022

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis:
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