Vodičná

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 49-1-951/17/HB
v

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry
ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu: 956 951 201,
e-mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz
Ing. Jana Tomečková, technický dozor stavebníka, č. telefonu:
956 951 214, mobil 724 523 965, e-mail: iana.tomeckova@,lesycr.cz
Ing. Sylva Lokajová, technický dozor stavebníka, č. telefonu:
56 951 216, mobil 607 500 582, e-mail: sylva.lolcaiova@lesvcr.cz
(zastupitelnost)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-2189870227/0100
(dále jen ,,objednatel“)
a
GANEICO-CZ v.o.s.
IČO: 26217449
DIČ: CZ 26217449
zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu Brno, odd. A, vl.13044
sídlo: Rybářská 1019/22, 695 01 Hodonín
statutární orgán: veřejně obchodní společnost
zastoupený: Milan Polhoš - jednatel společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Kuda
č. telefonu: 602 769 210, e-mail: petr@kuda.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-4517360277/0100
(dále jen „zhotovitel")
Na základě oddílu XI., odst. 2 se smluvní strany dohodly na následující změně ustanovení
smlouvy o dílo č. 49-1-951/17/HB ze dne 20.09.2017:

II.
Doba plnění
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí
plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 15.12.2017. Dílo (jeho část) je
provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má
vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující
vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628
občanského zákoníku se nepoužije.
Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
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Vodičná

Tento dodatek č.l je nedílnou součástí smlouvy o dílo 49-1-951/17/HB. Dodatek nabývá
platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je vyhotoven ve 4
stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na
základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své
podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne :

//, 7o^

V Hodoníně dne:

Lesy české republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106^1° fv.. ■ l
500 OS Hradec Králové

[02]
Králové

IC: 4219545!, DIČ: CZ42196451
iQi^ •'•oblast povodí Odry
Nadrazni 2811, Frýdek, 733 01 Frýdek Místek

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí ST - oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku
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GANEKO-JpZ wllo.f. - stavební
áybýřLf lQ'19/^2
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IČ: 262Íl/44eí DIČ>CZ262;L7449

Za zhotovitele
GANEKO-CZ v.o.s.
Milan Polhoš - jednatel společnosti
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