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DoDATEK

č. 1

KE snnr,ouvĚ, o oÍr,o

Název: obec Herink, Do Višňovky 28,25I u Herink
IČ:00640140
zastoupená: Karel Zeman
(dále jen jako,,objednatel" nastraně jedné)
a

Nazev: Tomáš Dolenský _ komplexní péčeo dřeviny

IČ 66993989

DIČCZ76O6170935

Sídlo: Havlíčkova88l,293 01 Mladá Boleslav

(dále jen jako

',Zbotovitel"

na straně druhé)

vzavitají nížeuvedeného dne, měsíce a roku podle $ 2586 a násl. zákona ě. 89l20l2 sb.,
občanský zákoďk' ve znéni pozdějšíchpředpisů, tuto
dodatek smlouvy o dilo (dále jen,,Dodatek")

L

Předmět Dodatku
,,omezení přístupu na čiást ošetřovaných ploch" Provedení nawŽených pěstebních opatření
v intraviliínu obce Herink", v souladu s předloŽenými cenovými nabídkamí018lh/20l7 a
020lh/20l7, které jsou přílohou smlouvy; dále jen ,,Dílo'o) _ vstup na pozemky s malou
mechanizací umožňujícívydobytí a transport dřevin určených k přesazení.
II.
Cena Díla a Úpra"a zadání
Smluvní strany se dohodly, že dilčípoloŽka zapřesazetú stromů bude činit částku za fakticky
přesazené stromy ao rozdil této častky bude konečná fakturace adekvátně poďžena.

ilI.

Termín zhotovení dila
Termín dodání prací se nemění, práce tedy budou ukončeny nejpozději do 3l. 10.2017
Náhradní termín přesazeď předmětných stromů bude po domluvě s nájemcem dotěených
pozemků plněn v průběhu 3 a4kvartálu roku 2018.

IV.
Předání a převzetí Díla
K předrání apÍevzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo
zhotoveno i předríno v termínu uvedeným v čl. il. této smlouvy.
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v.

odpovědnost za vady
Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 12měsícůod předání Díla objednateli. Zánil<ase
nevztahuje navady díla, které budou způsobeny tzv. ,,vyššímocí".
Zhotovitel se zavan$e předat Dílo bez vad a nedodělků.
Smluvní strany se dále dohodly, že budou_li v době předání na Díle viditelné vady či
nedodělky, k předríníapřevzetí Díla dojde až po jejich odstranění. o této skutečnosti bude
Smluvními stranami sepsiín závnam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

vI.

Závérečnáustanovení
Tento Dodatek nabyváplatnosti a účinnostidnem jejílro podpisu oběma Smluvními stranami.
Tento Dodatek avztaý znéj vyplyvajícíse řídíprávním řádem Českérepubliky, zejména
příslušnými ustanovenímizák. č.89l20l2 Sb., občanský ztákoník' ve znění pozdějších
předpisů.
Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, zrucbžkaždá Smluvní strana obdržípo jednom
vyhotovení.

Smluvní strany nížesqfm podpisem stvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly,
jeho obsahem souhlasí, a je sepsán podle jejich pravé a skutečnévůle, srozumitelně a určitě,
nikoli v tísni zanápadně nevýhodných podmínek.
s
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