Zpracováno:

Stavebni služby, s. r. o. Strakonice,

Mirova 173; IÓ: 46682431; telefonlfax:

DODATEK

383 321966; e-mail: stavebnLsluzby@quick.cz

číslo

1

KTERÝM SE UPRAVUJE

SMLOUVA

O DílO

číslo

201 305

uzavřená dle § 536 a následujících a podle věcně souvísejících ustanovení obchodního zákoníku na zhotovení díla

Obnova

zastřešení

Radošovice·
I. Smluvní

1, Objednatel:
Sídlo (adresa):
PSČ a doručovací pošta:
Oprávněný zástupce:
Identífikační číslo:
Daňové ídentifikační číslo:
Bankovní spojení:

dům 7, 2. etapa,

dům 8

strany

Obec Radošovice
Radošovice č. p. 6
386 01 - Strakonice
starosta p. Rudolf Slavík
00251739
CZ00251739
680343399/0800
a
STAVEBNí SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o.
Obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1291
Komenského 373
38601 - Strakonice
jednatel Ing. Jan Holeček
45023522
CZ45023522
10204744/0600

2. Zhotovitel:
Registrován:
Sídlo (adresa):
PSČ a doručovací pošta:
Oprávněný zástupce:
Identifikační číslo:
Daňové identifíkační číslo:
Bankovní spojení:

A. Dohoda

o změně ujednání

smlouvy

Na základě vzájemné dohody smluvních stran mění se původně dohodnutá ustanovení shora uvedené smlouvy v rozsahu:
Z důvodu mírné úpravy rozsahu dí/a, jejíž nutnost se projevila v průběhu provádění stavby, se dohodou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva Č, 201 305 uzavřená dne 20. května 2013 pozměňuje v rozsahu, jak je dále uvedeno.
A.1. Na konec článku ,,/1.1. Základní údaje"
se na konec článku doplňuje nový odstavec ve znění:
4.

V rámci stavebních prací na zastřešení domu č. p, 7, 2. etapa, zhotovitel
nebude provádět část původně předpokládaných bouracích prací,
doplní část klempířských prací, jejichž potřebná výměra výměny se projevila vyšší, než byl původní předpoklad,
dle doporučení výrobce střešní krytiny [a jeho záručních podmínek] doplní krytinu o záchytné háky v celkovém počtu 200 ks,
hromosvodovou soustavu doplní dle požadavků aktuálně nově vydaných předpisů pro hromosvody.

A.2. V celém rozsahu se ruší první odstavec
a nahrazuje se novým zněním:

článku

"V/I. Cena, způsob

fakturace

a placení"

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli celkovou smluvní cenu
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444628,00 Kč'
883497,00 Kč

93372,00 Kč
185534,00 Kč

B. Ostatní ujednání
Ve všech ostatních
20. května 2013.

ujednáních

zůstávají

v platnosti

tohoto

dohody

I

_

531 O~.1100..K~ __.J
538000,00 Kč
1069031,00 Kč

.

I

dodatku

učiněné smlouvou

o

dílo číslo 201 305 uzavřenou

dne

V Radošovicích, dne 09. září 2013
Za zhotovitele, STAVEBNí SPOLEČNOST
Ing. Jan Holeček, jednatel

H a T, spol. s r. o.:

Za objednatele, obec Radošovice:
Rudolf Slavík, starosta
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