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DODATEK číslo 2
KTERÝM SE UPRAVUJE

SMLOUVA O DílO číslo 201 305
uzavřená dle § 536 a následujících a podle věcně souvisejících ustanovení obchodního zákoníku na zhotovení díla

Obnova zastřešení Radošovice· dům 7, 2. etapa, dům 8

1. Objednatel:
Sídlo (adresa):
PSČ a doručovací pošta:
Oprávněný zástupce:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Bankovní spojení:

2. Zhotovitel:
Registrován:
Sidlo (adresa):
PSČ a doručovaci pošta:
Oprávněný zástupce:
Identifikačni číslo:
Daňové identifikační čislo:
Bankovní spojení:

I. Smluvní 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.
Obchodnim rej střikem Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 1291
Komenského 373
38601 - Strakonice
jednatel Ing. Jan Holeček
45023522
CZ45023522
10204744/0600

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy
Na základě vzájemné dohody smluvních stran mění se původně dohodnutá ustanovení shora uvedené smlouvy v rozsahu:
Z důvodu úpravy lhůty plnění díla upravuje se dohodou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva é. 201 305
uzavřená dne 20. května 2013 ve znění dodatku é. 1 ze dne 09. září 2013 v rozsahu, jak je dále uvedeno.

A.1. V celém rozsahu se ruší první 2 odstavce článku "IV. Sjednaná doba provedení díla"
a nahrazují se novým zněním:

1. Zhotovitel provede dílo v celém rozsahu ve lhůtách
a) předání staveniště, zahájení prací od 21.06.2013,
b) dokončení 2. etapy domu 7 včetně dokladů do 23.09.2013,
c) předpoklad zahájení prací - dům 8 od 16.06.2014,
d) dokončení celého díla včetně dokladů do 14.11.2014.

2. Lhůta úplného vyklizení staveniště je sjednána do 5 pracovních dnů ode dne dokončení díla, nejpozději však do 5 pracovních dnů
ode dne termínu dokončení díla sjednaného smlouvou.

B. Ostatní ujednání tohoto dodatku
Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo číslo 201 305 uzavřenou dne
20. května 2013 ve znění dodatku Č. 1 ze dne 09. září 2013.

V Radošovicích, dne 20. května 2014

Za zhotovitele, STAVEBNí SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o.:

Ing. Jan Holeček, jednatel

Za objednatele, obec Radošovice:

Rudolf Slavík, starosta
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