
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 3. 2020 
(dále jen „dodatek“) 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen „občanský zákoník“) 

I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Obec Metylovice 

Se sídlem: 73949 Metylovice 495 

Zastoupen: Ing. Lukášem Halatou - starostou obce 

IČ: 00535991 

(dále jen „objednatel“). 

 

Zhotovitel:  JANKOSTAV s.r.o. 

Se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice 

Zastoupen: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem 

IČ: 25855581 

DIČ: CZ25855581 

Zapsán v obch. rejstříku: C 22270 u Krajského soudu v Ostravě 

Pověřen k jednání ve věcech 

technických a realizace stavby: 
Ing. Jiří Tvardek, vedoucí HSV 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 94-1623820237/0100 

  
 

 

(dále jen „zhotovitel“).  

II. 
Základní ustanovení a předmět změn 

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 3. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je provedení 
stavební akce „Metylovice - chodník 1. a 2. část“ při realizaci projektu „Metylovice – chodník“ (dále 

jen ,,smlouva“).  

2. V průběhu realizace veřejné zakázky, jejímž výsledkem bylo uzavření smlouvy, došlo 
k nepředvídatelné okolnosti, a to neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy původně vybraným 

dodavatelem. Zadavatel tohoto původně vybraného dodavatele byl nucen vyloučit z důvodu 
nepředložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci před podpisem smlouvy 

a neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. Následně zadavatel vybral k plnění této veřejné 
zakázky nového vybraného dodavatele - zhotovitele. Tato nepředvídatelná okolnost zpozdila 

původně plánované uzavření smlouvy min. o 1,5 měsíce. Jelikož před předáním staveniště, resp. 

zahájením realizace stavebních prací je nezbytné požádat silniční správní úřad Městského úřadu 
Frýdlantu nad Ostravicí o „Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami“, nelze dodržet 

původně plánované předání staveniště a jeho úprava je předmětem tohoto dodatku. Doba plnění 
předmětu smlouvy (180 kalendářních dnů od předání staveniště) i ostatní termíny zůstávají 

dodatkem nedotčeny. 

3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy: 
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III. 
Změny smlouvy 

1. Článek X. Staveniště, odst. 3. se mění a nově zní: 

Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím 
protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, a to bez zbytečného 

odkladu po schválení žádosti o „Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami“ silničním 
správním úřadem Městského úřadu Frýdlantu nad Ostravicí. 

IV. 

Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  

3. Tento dodatek je uzavřen ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, přičemž objednatel obdrží dvě 

a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

4. Schvalovací doložka: Tento dodatek schválilo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění, zastupitelstvo obce Metylovice svým rozhodnutím č. 3/2020 ze dne 21. 4. 2020. 

 

 

V Metylovicích dne 24. 4. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne ________________ 

...................................................................... 

Obec Metylovice 

Ing. Lukáš Halata 

starosta obce 

...................................................................... 

JANKOSTAV s.r.o. 

Bc. Lukáš Janko, MBA 

jednatel 
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