lam

k

Dodatek

smlouva

o dílo ze

č.1

dne 15.02.2022

Niže uvedeného dne, měsíce a roku dle vlastního prohlášení k
právním úkonům způsobilí
účastníci:
1.

Obec Bukovany
1Č

00259276, se sídlem Bukovany čp. 47,357 5 Bukovany u Sokolova,

jednající starostou Miroslavem Sropkem
/dále jen "objednatel "/

2. Rudolf

Černák

IČ 45409 609

se sídlem

4dále jem "zhotovitel“/

uzavřeli v souladu s

smlouva'/:

uObjednatel
v

$

2586 a násl, občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo/dále jen „tato

1
Předmět dodatku č.

1.

se

zavazuje zhotovitel zaplatit zvýšené náklady (vícepráce) na dílo specifikované
bodu I, Předmět díla této smlouvy, a to v rozsahu za podmínek stanovených v této smlouvě

m

1

Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést dilo „Rekonstrukce bytu č. 5 vl nadzemním
podlaží
budovy čp.96 v Bukovanech“ a to vsouladu scenovou nabídkou zhotovitele ze dne
13.01.2022, touto smlouvou, pokyny objednatele, platnými právními a technickými zákony
a
předpisy
22.

Cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu

čI

této smlouvy,

a je její nedílnou součást

m.

Cena díla

41

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení víceprací a zvýšení nákladů na matriál
celého předmětu díla o cenu, jejíž výše je jako cena
pevná stanovena částkou 17 710,-Kč
(slovy: sedmnácttisicsedmsetdesetkorunčeských),
42.
"Tato cena
je cenou pevnou, zahrnuje veškeré činnosti a náklady zhotovitele spojené s realizací
I
dila dle tohoto dodatku
a nelze ji měnit jinak, než psemným dodatkem.

č.

xm.

Doručování

13.1

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, místa podnikání či
bydliště, a tím
adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu

i

druhou smluvní stranu, neučinísli tak, je druhý účastník oprávněn doručovat
na adresu
uvedenou v této smlouvě
132.

Veškeré výzvy, sdělení nebo oznámení podle těto smlouvy, které mají být podle této
smlouvy
oznamovány písemně, budou oznamovány doporučeným dopisem na adresy účastníků
uvedené v této smlouvě, nesdělí-li kterýkoliv z účastníků
písemně druhému účastníku adresu
Jinou. V případě, že se doporučený dopis vrátí jako nedoručený, nebo se vrátí stím, že adresát
Jej odmítl převzít, považuje se za doručený dnem následujícím po dni, kdy takto byl vrácen.
(Objednatel je dále oprávněn zasílat jakékoliv oznámení prostřednictvím elektronické
komunikace na emailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, aniž by byl
povinen požít jinou formu doručování písemných oznámení

XIV.

Závěrečná ujednání

144.

Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti
této smlouvy bez
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započist jakoukoliv
svou pohledávku proti pohlédávce objednatéle vyplývající
z této smlouvy bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.. Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat
jinou osobou, že
ato přejímá jeho dluh, který má vůči objednateli, bez předchozího písemného souhlasu
objednatele
z

142.
Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje veškeré předchozí rozho
učiněné v písemné, ústní nebo jiné formě mezi stranami týkají
Jednání a dohody, ať
smlouvy,
předmětu
Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost,
Kterou by některá
stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy,
143.

této

již

z

se

Práva a povinností účastníků této smlouvy neřešené touto smlouvou,
řídí zák.č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Strany výslovně vylučují aplik
ustanovení $ 2050, 2605 odst
$ 2609, $ 2611, $ 2627, $ 2628 a $ 2630 odst, 2 Občanského
zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povimnosti stran vzniklé na základě této

,

smlouvy, Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá
při
svém podnikání,
na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení $ 1793 a násl. Občanského
zákoníku o neúměrném zkrácení,

a

jim
144.

i

Pokud kterékoliv ujednání této smlouvy nebo jeho část
je, nebo se stane neplaným, a/nebo
zdánlivým, a/nebo nevynuttelným, tato neplatnost, zdůnivost
nevynuttelnost nebude mít
Vliv na platnost, zdánlivost či vynutitelnost ostatních ustanovení
této smlouvy nebo jejich
částí. Smluvní strany se zavazují bezodkladně jakákoliv
neplatná, zdánlivá či nevymahatetná
Ustanovení této smlouvy nahradit ustanoveními novými, která
budou svým významem co
nejblíže

čí

145

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen číslovanými
podepsanými oběma stranami

písemnými dodatky k této smlouvě,

146.

smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla
úžavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle,
určitě, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

(Obě

142.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výliscích, znichž každý má platnost originálu
Objednatel a zhotovitel obdrží jednom výtisku,
po

V Bukovanech dne: 27.05.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

]

zast Miroslavem Stopkem -

stfostou

Rudul Černák

