
Dodatek č.1 

 
ke smlouvě 1610/2016 uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění na stavbu: 
 
 
 

 „Chodník podél sil. I/43 ul. 5. května v Králíkách, I. etapa“ 

 

Smluvní strany 
 

 Objednatel:  Město Králíky 
   Velké náměstí čp. 5, 561 69 Králíky 
Osoba zastupující zadavatele:  Jana Ponocná, starostka města 
Kontaktní osoba:  Petr Venzara, vedoucí odboru VTS 
IČ:    00279072 
DIČ:     CZ00279072 
bankovní spojení:  ČS, a.s., Králíky, č.ú. 1324193309/0800 
     
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Jana Ponocná, starostka města (tel. 465 670 702, e-mail: j.ponocna@kraliky.eu) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Petr Venzara, vedoucí odboru VTS (tel. 465 670 751, e-mail: p.venzara@kraliky.eu) 
Bc. Pavel Šverák (tel. 465 670 754, e-mail: p.sverak@kraliky.eu) 

(dále jen objednatel) 
 
 

 Zhotovitel:  Miroslav Skalický, podnikající fyzická osoba 
5. května 518, 561 69 Králíky 

IČ:   46447211 
DIČ:   CZ5410120067 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 1324121399/0800 
 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

Miroslav Skalický (tel. 465 631 614, nadoskalicky@seznam.cz) 
 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Miroslav Skalický (tel. 465 631 614, nadoskalicky@seznam.cz) 
Josef Skalický (tel. 465 631 614, nadoskalicky@seznam.cz) 
 

 

 



13. Předmět dodatku 

 

 

13.1 

   Smluvní strany se dohodli, že původní termín realizace díla článek 3.1 Termíny 
realizace, se doplňuje tímto termínem: 30. červen 2017 

13.2 

   Důvodem posunutí původního termínu realizace (prosinec 2016) jsou nepříznivé 
klimatické podmínky termínu realizace, které zabránili uskutečnění a dodržení 
technologických postupů stavby. 

13.3 

   Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, ze kterých si 2 ponechá objednatel a 
2 zhotovitel. 

13.4 

   Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl 
uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

 
Schvalovací doložka dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 
Tato smlouva byla schválena dne 24.04.2017 usnesením č. RM/2017/17/214 Radou města Králíky. 

 

V Králíkách dne: 25.04.2017 

 

Zhotovitel:                                                                               Objednatel: 

 

 

 

 

 

 

Skalický Miroslav                                                                     Ponocná Jana  

starostka města 

    


