
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

',DEMOLICE OBJEKTU Č.P. 142-145 v JoSEFovĚ DOLE,
ČÁSr OBCE DOLNÍ MAXOV*

I. Smluvní strany
OBJEDNATEL

oBEC.rosnnův uůr
Prár,ní forma územně samosprávný celek - obec
Ič 0026239l
otč cz00 262 39t
Sídlo a doručovací adresa Dolní Maxov 2I8,468 44 Josefuv Důl
Osoba pověřená k jednaní: Ing. Jiří Slanař, Ph.D., starosta

kontakt: starosta@josefuvdul.eu, +420 724 523 072

Bankovní spojení: KB, číslo úětJ2725451l0100
IDDS: yh6a5y2
web: https://josefuvdul.eu/

(dál e j en,, o bj e dn atel")

a

ZHOTOVITEL
nánev:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:
(dóle j en,zhotovitel")

AZ Demolice s.r.o..
Fýdlantská 1 l 1, Homí Chrastava, 463 31 Chrastava
07912935
CZ07912935
228303403/0600
Josefem Ďuroškou

uzavírqí níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 11. 202l:

l.

Dne 5, II.202I uzaťel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
demolice objektu č.p.I42-I45 v Josefově Dole, v části obce Dolní Maxov.

Zména následuj ícího članků výše specifi kované smlouvy:

Demolice objektu čp.142-145 v Josefově Dole, část obce Dolní Maxov



V. Platební podmínky

1. Fakturace bude rozdělena na dvě části:

1.1. Demoliční práce + likvidace materiálu - rTše fakturované částky 1 585 088,93 Kč včetně
DPH.

1.2. Terénní ilpravy, drcení sutě, přesun sutě a odstranění dočasné přtlezdové cesty - qýše
fakturované ěástky 589 167,15 Kč včetně DPH.

1.3. Celková částka za provedenípráce se nemění.

Ostatní články a body článků ztstávábeze změn.

závérečná ustanovení

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z niclů objednatel
obdrží dvě vy,-hotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabyvá účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vá.záni.

1.

2.

V Josefově Dole dne 7,42 .?oU
Za objednatele:

otgfův Du!
!$axov 218

, JlDů'
i;;. ;il ;i;;;;; ň.§, 

t,48s,38 1 096

starosta

V Josefově Dole dne }-4Z" 7tL|

Josef Ďuroška
jednatel

Demolice objektu čp.1,42-145 v Josefově Dole, část obce Dolní Maxov


