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NíŽe psaného dne, měsíce a roku uzauiraji strany smluvní

Obec Herlnk

DlČ:
zastoupení:
bankovní Spojení

Do Višňovky 28,251 01 Herink
00640140
cZ00640140 (obec není plátcem DPH)
KarelZeman, starosta
KomerčnÍbanka, a.s.

č. účtu:

1

se sÍdlem:
lČ:

8625201/01 00

(dále jen,,objednate!,,)
a

PRADAST, spol. s r.o.
se sídlem:
zastoupení:

nám' Přemysla Otakara ll. '10/6, 370 01 ČeskéBudějovice
lng. Petr Steinbauer, jednatel

lČ:

60826053

DlČ:

bankovni spojeni

c260826053
Československá obchodní banka a.s

č. Účtu

253697600/0300

(dále jen,,zhotovitel,,)

ve smyslu s 1746 a

násl.

zákona č. 89/2012 Sb', občanský zákoník, v platném zněni (dále

jen

,,občanský zákoník"),

ttÍo

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslosmlouvy objednatele:

t.

Úvodní ustanoveni
V souladu s ustanovením $ 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb', o obcích uzavřely smluvnistrany smlouvu o
dílo ze dne 'l9. 12.2019 (dále jen ,,Smlouva'') schválenou zastupitelstvem obce Herink usnesením
č. 812019113 dne'l 8. 1 1' 2019
Název veřejné

zakázky''

,,obec Herink

-

pořízení kontejnerové mateřské Školy- opakování"
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!1.

Předmět dodatku
Předmětem dodatku je změna a upřesnění ukončenídíla v odstavci 4.2 Smlouvy.
Původní znění odstavce

'2 Smlouvy o dílo uzavřené dne
s.r.o, a Objednatelem: Obec Herink:
4

19

'12.2019 mezi Zhotovitelem: PRADAST, spol.

Ukončení díla: 30.6.2020

stavební práce na budově MŠmusejí být ukončeny tak, aby budova byla zkolaudovaná a
provozuschopná nejpozději 30.6.2020
ostatní ukončovacípráce a úpravy na pozemcich kolem budovy MŠmuseji být ukončeny
nejpozději 15.8.2020
Nové zněníodstavce 4.2. Smlouvy

-

stavební práce na budově MŠmusejÍ být ukončeny tak, aby budova byIa zkolaudovaná a
provozuschopná nejpozději do 1 5.8.2020
ostatnidokončovacípráce a Úpravy na pozemcich kolem budovy MŠmusejíbýt ukončeny
nejpozdějl 15.8.2020

Tato změna a upřesnění je na základě Žádosti dodavatele stavebních prací o tuto úpravu termínu plnění
z důvodu zpoŽděných dodávek a stavebních materiálů od zahraničních dodavatelů, které Zhotovitel a
objednatel nezavinil ani nemohl předvídat, viz Přílohy tohoto dodatku.

il1.

1.
2.
3.
4.
5.

Závěrečná ustanoveni
Smluvní strany prohlašují,Že ujednání vtomto dodatku obsaŽená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou
jimi míněna váŽně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvzení
smluvní strany připojují níŽe své podpisy'
Veškerézměny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel
souhlasÍ s jejím zveřejněním.

Zhotovitelje dle zákonač'32012001 Sb., o finančníkontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finančnÍ
kontrole.
Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušnésmlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č.340/2015
Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, Že Žádné ustanovení tohoto dodatku anijeho příloh

neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno' Pro případ, Že obě smluvní strany
mají povinnost dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dodatek zverejnit, zavazuje se obec Herink,
Že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
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Tento dodatek je sepsán Ve 4 Vyhotoveních, ze kteých objednatel po jejím podpisu
a zhotovitel 2 vyhotovení. Dodatek bude opatřen elektronickým podpisem.

V Herinku, One:Jg. (

.lolo

VČeských Budějovicich,dne

za objednatele

za zhotovitele

Karel Zeman, starosta obce

lng, Petr Steinbauer, jednatel

obdži 2 vyhotovení

4 . C' čo? c

Přílohy:
Přiloha č, 1: Dopis společnosti Pradast
Přiloha č. 2: Mail od společnostiTarkett
Příloha č, 3: Mail od společnosti WKoV STEEL - zpoŽděné dodávky
Přiloha č. 4: Mail od společnosti oTHERM OKNA - zpoŽděné dodávky
Přiloha č. 5 Mail od společnosti DAV|D sERVls spol. s r.o. - zpoŽděné dodávky
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PRADAST, spol. s r.o.'.ná-. Přemysla Otakara II. l0/6,
Provozovna a

zapsaný v

370

0l Ceské Budějovice

ndence:Sosní 824, 373 73

oR vedeném u Krajského soudu v

e

Budějovicích pod spis. zn. oddíl C, vložka3777

Obec Herink
Do Višňovky 28
251 01 Herink
V Sosní 26.3.2020
Dobný den, pane starosto,

ČR

v souvislostí s mimořádnou situací v
dochází k problému
s dodavatelsko-odběratelskými váahy a vznikají překáŽky pro účastníky
uýstavby.

Proto Vás informujeme o vzniku Ev. vyššímoci a chceme navrhnout
změnu smlouvy forrnou dodatku na prodlouŽení termÍnu dokončení
stavby MŠneriňk v souvislosti s probÍhajÍcÍvirovou pandemií.

D AS

s

l. s r.o.
Prot,ozOv na
so.'nÍ 949/?7
Šlép11nrrv lc o
373 /3
t,t

lng. Petr Steinbauer
natel

telcfon: 387 984 922
lbx: 387 9E4 fiX

lCo: ó0E2ó0í3

ntČ Cz.oogzoosl

bank. spojcni

soB C-

Budčjovicc, č.ú'253ó97ó00i0300

-r
Zdeňka
od:
odesláno:

donat.marti n@volny.cz

úteď 5. května 2020 15:11
Zdeňka Vokounová
FW: MŠHerink

Komu:
Předmět:

From: Velechovský, David <David.Velechovsky@tarkett.com>
Sent: Tuesday, March 37,2020 TM PM
To: Tomáš Rezek <podlahyrezek@centrum'cz>
Cc: Stoneova, Simona <Simona'Stoneova@tarkett.com>; Šímová,Renata <Renata.Simova@tarkett.com>;
Romana <Romana.Vackova@tarkett.com>; donat.martin@volny.cz

Vackova,

Subject: MŠHerink
Dobný den pane Donát,

material Veneto Burlap 911, Veneto Absinthe 695 a Emme Giallo je momentálně nedostupny z důvodu uzavření
fabriky v ltalii. Po otevření Vás budeme informovat o termínu výroby .
S pozdravem,

David VELECHOVSKY
Sales íepresenlative

f.

+42O 607 601 210
TaÍkett _ organizacni slozka

-

Vinohradská 28281151

Onenctt

_

130 00 Prague

- Czech Republic

CoNFlDENTlALlTY NoTlcE' This e-mail message is antended only for the above-mentioned reciplenl(s)' lts content is coníidential. lf you have received this
e-ntatl by erÍoÍ' please noliíy us immediately and del€te it Wlthout making a copy' noÍ disclosing its conlent. nor laking any action based thereon Thank you
AVERTlSSEMENT DE coNFlDrrurtlltrÉ Le píésentcouríiel est destiné uniquemenl aU(x)destlnataire(s) susmentionné(s) son contenu est coníidentiel
Si vous avez reQu ce courÍiel paÍ erreur' Veuillez nous en aviseÍ lmmédiatenent et l'effacer sans en lirer de copie' nt en dévoiler le contenu, ni prendre
quelque mesure fondée suÍ celui_ci Merci'
htto :/^M^,w. la

rtetl.com/e-mail{isclaimer. htm

Bez virů. www.avast.com
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VYKOV STEEL s.r.o
Ke Střelnici 1345

38301Prachatice

Datum: 18.3.2020

Věc: zpožděnídodávek ocelovÝch profilů

Dob4í den,

ze dne Lo.2'2o2o na dodávku ocelov'ých profilů na akci Mš Herink Vám
sdělujeme, že na základě nouzového stavu, vydaného vládou ČR dne LL.3.2o2o a z toho
plynoucí důsledky dodávek materiálu a technologií máme potvrzeny poslední
dodávky
materiálu k vašíobjednávce na 16. - 17. KT roku2o2o,ač původnítermíndodávek byt přislíben
na 11KT roku 2020. ocelové profily jsou od italského dodavatele a neumíme dodávku v
této
chvíli nahradit od jiného dodavatele. omlouváme se za vzniklé komplikace.
K vašÍobjednávce

S pozdravem

vřrcU s?e.
Ke

Za Vykov steel s.r.o.

s,r.0

-'

OTHERM"
ffi OKNA
oTHERlll CB s.r.o., Lirlická 2l l8,370 07 Čcskét}udějor'ice
]-el': +420 606 7?6 7óó. Fax: +420 387 4]3 04 ó, rvrr'rr,othenttcb.cz

Pradast spol. s r.o.
Nárn. Přernysla otakara
]70 0l Č. Budějol'ice

ll. l0/6

Datunr; 24.1.2020

Věc: Dod ávka a nlontáŽ v

ní otvorů na akci

ŠHerink

Dobqý den.

jsme.

přrjali
j929
ťl:
MS -5:3
Herink. Na základě

Vaši objednávku č. oS_5/2020 na dodávku a nlontáž výplni otvoru na akci
této objednávk1' jsnre propustilizakázku do výroby 1zarrajiii proces objednáni

materiálu)'
Bcrhužel Vám tínrto nrtlsíme sdelit. Že vzhledem k celosvětové situace kolem korottaviru SARS-CoV_
2. nouzového stavu a opatřenín] r'lády'ČR ze dne ll'3.2020 a jejich následných opatření dochází
k r'ýraznému zpoŽděnídodávek ntateriálu někteqiclr naŠich dodavatelů. Průběznými, nepravidelnýmia
nekontpletnírni dodár'karni materiálu potřebného k l'ýrobě plastovÝch oken a drcři docňrizí k posunutí
výroby někteých zakázek, hteré jsou váúny na dodávky materiálu předevŠinr ze zahraniči' Na
některé
ryro zakázky neni materiál v našich skladových ásobách. Zakáz.ka vÝplní otvorů na MŠHerink je
bohužel jednou z nich. Vzhledern k těrnto skutečnostent ttejstne pioto schoprli Várrr
Barantoval
původně dolrodlruté terntíny'nlontiiže výplní otvorů v tennínech l4. -I5' kt roiu 2020. Předpoklad
moŽné dodávk1'oken na tuto zakázku je předběŽně stano\'en na 24. 2ó. kt roku 2020. jakmíle
buae
k dispozici veškeny' potřebnÝ materiál a okna se reálně začnou v1'rábět, jsme Vám schopni posk1.tnout
přesné ternríny, dodávk1, a montáŽe.

Děkuji za pochopení.

S pozdravenr

ffiorxERM

cB,,o.

Lid'(ka 2l tE 3_;0or ťe.Le Burletgyire
l(: 2óo(.89B2 DlC. i z,'6'oóa98?

. .T."! ; Í9."' aa:.:Y....
lng. Zdenék Šísl

...f'

rr

DAVID SERVIS spol. s ř.

o.

čechova t622,370 01 ČeskéBudějovicJ
Tel. 38 73122 ó9, Fax 38 73r 32 69.
lČo ozszsooo
olČczozs2500o

PRADAST spol. s r.o.
Nám. P. otakara II 10/6
ČeskéBudějovice
370 01

bankovní spojení :UniCredit Bank
ěíslo účtu3 l 859ao2l27 00

Vyřtzuje
Minář Martin

českéBudějovlce dne

0ó.05.2020

lúc

Zpožděnídodúvek tec hnologie

AKCE

Novostavba MŠv Eerinku

TE'ff

..

Na zá*lúě souěasné siruace Vón rgsúlánc naše vyjódření

K Vašíobjednóvce u úp 7.L2020 ě. os-3n02a na dodffiu a montóž uzfuchotechnihy a
chlazení na ahci ,Nowstavba MŠv Eerinkug Vóm sděluJeme, ř,e na zóHgdě nouzového stavu, vydattého vtófou čn dne II.3.2020 a zaho plynouct důslelfty qožděnÍdodóveh motcriáIů aJeúntliýclt
uchnologtÍ ncjsne schopni Vóm garatttavu ptwdně bhodnuté urmlny rcaltue stavby lú jah
bylo bhodnuta, tJ, v 17-19 KT roku 2020,
Omlouvúme se zl wtiklé komplikace a budeme Vás průběbtě htfornova o reálných tefmÍ.
reolitlce
nech
na zitkladě hformace od našlch dodanatelú.

S porfuavem

MINÁŘ' Martin

DAVI
Tel. gg/ 912

F€'(ggt

6A 60

(zeffi

