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Šxe k?í!Ma PÉhá Llb!š

Dodatek č. 1smlouva o dílo uzavřené dne 2.7.2012

u objednatele pod ev. č.2012076060

"snižování spotřebY energie v Mš Ke Kašně Mč Praha-Libuš -
'ateplením 

objektů a výměnou oken"

článék 1_smluvnístrany

objednate : MĚnská čáíPmha.Libuš
sé sidlem ] Lbušslá 35/200' 142 00 Praha 4 L]bUi

zastoupená veVě.éch sm Uvni.h : MEr ] řim (oubkem íarostou
B"nlo,' pof i. r ' po " n. .
an]Ó účt! 2000691349/0300
čis]ozvláltnihoúťtu/podúř1u :6015-20006qr]49/0300
i: : aaz371a2
D Č : cZ00231142
osoba ÓpráVněnájednatveVěce.h 5m uVnich: MEr ] řiKÓUbék staÍÓía
o!aby opráVněné kjednániVe Véce.h t€chn ckých: lng Jindř]ch 5ochúrek-ia]emnik
spo]€ni te :+ 42026171r ]s0

+ 420 24r 721 464
E nra : staro{á@prahá lbus d] tajemn k@pÉha.ibus c7'
(dál. jon 

''Ób].dn.te 
")na ímné]edné

ob.hodniÍirma/]ménouchau€če Auli.kýhvest. ro
se sidlem: Moskevská 12,47oo1českalipa
FakhmčniakontaktnladÍesa Moslevská12'47001ČéskáLipa
Zastoupený: ln8']liim Au ]ckým ]tdnate éň
ZapsánVob.hodnim ÍeFtř'ku: Klárskýloud V Ústinad Labem, oddi c, Vložki 11066
BankÓVrijpÓjoni: Č5oBa 5
čúlo účtu 676]13393/0300
a ,s00ar3,
D Č: cz25003]32
osoba ÓpráVněnájednalVeVě.ech 5m uVnich: lnE liiiAULcký
osoba opÍávréná jédna1V. ýó.ech te.hn ckých: ng ] řiAu cký,

RÓňan soukup, Roman ŘelraI
Zá5tup.e zhotov]télé ía naVbč:
PÓvinně osoba zodpovědná za proVádĚnináVby m3jiciautoÍra.ina provádériíavebnih
práí Gtalbyv€daJ.i) Roňán Ř€hák

Dá jiosoba přitomná na 5taVbě (misÍ): lxxrr
\ asab] stavhyýel1ÓÚ.ihÓ a ňktro o kantakty no hě hÚdÓÚ ÚýedenyÝ 1 zópisu ve stavebnih
.1eniku pli piebióni stovenjště. Přičcňž dadavaÍel )e apróvhěn ]e] z ěnjt pauze
pa před.h oziň pise nné n sauh losu . od ovotele

$'ov $dfoW;qcÉÝMšsk*



spojen te : 437323169, mob 724760,r10
ra: 437321169
I n]a : iU i.ky@au c|y.Ž
{dj É ien 7hotovtél") íá strané dfuhó

1ižÉ uVédénéhodIe' Í]éli.c á r.kU Dod e ustanovéniE 5]6a naill ,ákonii 513/199rsb
Ób.hodn zákonik'ý?7nénipo:dé]ši.h piédp5ú a ý náVaŽnoni ]3 ,aIon a 1]7/2o065b'

oýeiejný.hŽáká,ká.h,Vehěnip07dě]šichpřÉdpisú,i?ipodml]ekdáeuVedeiý.h

dodaték č' 1,

který měnítutosmlouvu o dílo

zatep eniobVodoVélro p áště ho!podářského p.vi.ll
l Ppe]i5tieinihoplánéh05podii9kóhÓpaV.n!adót5|éhopaV onu

] PodkIadén] pro UzaVienidÓdatku 5mlo!VyF.u
a) Vyčis en r]ónčpla.j souVsej.ich sro.rodnUti Ób]ednatele nclÉa 7ovat V r.co 2017
aVrám. tótoln]lo!VýzatcpeĎiltrop!Vespo]ova.i.hodběňé] ho5podáiským á dět5lýň
p.V oném Mš (e Kijně Vú' přilohá č' 5' Toto rozhÓdnUti je 

'tVfu.no 
toUto smlouVÓU

Rei ?a.e budé -jlténa ý ro.. 2o1] spoečnó lVvměnou rorýÓdú vodv a nía á.i lo:Vodů

4., Předmět a .ozsah di a' odstavé. č.1' př.dmě1pň
2' a 3'odIážka se nahraŽUietimto text€ň:

Původnizněníř ' 5''Termín p nénidíla' od5tavecč' 1' sňlUvniíŤ2nV $

'5tavbV;'a. 
řáde|!_Požádovánýtelmindokončénistavebni.hÓra.iVřPině

Ia!!I!ho souhlasu 5užíváním stáýbvna základé záVěréřné konbÓlni
kolauda.e:' se nahrazuié 1imtoiextem:



9',:;;","';:r

,(

Y'!

1't sm uvniírany se dohod y' že méněpráce. vi.eprá.e vyčGlené a oceněné Vsouladu
sč]ánkem 6, adnavé. č'' 6 a' 7 tétÓ sň oUVy ý pii ohách č' 5 6 ' měniýýše sredíanÓu
cenuzaprovedenédilovÍoaahU Uvedeném Včánku4 Přédmě1á ÍÓaáh dia tétÓ smlouvy
aterňiné.h d é článkU s Termin p něnidiatéto smlouVytakto:

DoĎnvodnizněníčl'článek2o'závěrečnáustanovení'doodíavcenacháŽéiíciho
5e za ods1avec č.13 a ÓŽnáčénÝm iako Ódstáýec ř' 10' ''Nédilnou součástilétÓ smlÓUvv

]sou tvto Óřilohvl's€ za ooíední'řiohu č.4 doolňuii nové ořílohv 5 tímto teř(em:

přiloha č 5 - ''VyaG 
éniméněpláci déréa zaco Žatop cni!pÓjova.ichodby HPa DPv ro.e

2472"

",,"," 
o^" l: t'l!.., ,o,"...0,./' 'l 2a/'

lvť Pd'Lo " -



Položkové ocenění méněDrací

pášlé obrekfu [4Š. p 334 hospÓdáiský i) ] on

so 01zalepie] obiellu vynrěíáoken a



Městská část Přaha-Libuš

IISNESENI R{DY
197 t2012

J"onanl t."" ao" Hlasoránío usuescÍi !!!q.4o : I]

i - i rrq l .,"tr L'q.z.t*
4.q.2012 ' 'S U o r.""-l |i'i'r"

,|'-,-Í

Rrd' nřsÍŠké části Pr.h!'Libuš.

1.

2.

scbÝalu.ic Dodalek ; ] ke srlo!\'č o diio tlálc l.n ])odalck). u4vicné
d.c 2' ]' 2012. fiílou ÁULlcKY lN_vl]sT sDol s]'Ó'. \l$kcvskí l]'
'1l0 0] (:eská Lipa. ]Č]2500E]82, DJc CZ2j008]E2, zaíouP€nou tng
]iř'ň 

^ulickynr. 
n! 2!tá7kU ',s.ižování stoli.by c.creiť Ý Nls Kc Kašné

'1, t.n.,'b . 1,1,.,.,o .,rrd , olo\, . , l r'l
j'!n''o ' '' 'l,.l'rD' i' p, rÍ. 

".'l..'' ' \4'' _'ld_ \' ''1''
č l]Ds/sM\'s Msc200l] ]l5D2220020E8. c7 j02]1.l00]'ll ]2ó'19,

klcí ýrižui. ce]kovou c.iu dí]a o 514a]'' Kč laanč DPH a temin
doko.čeni dila Lrude pos!nul !a ]. j0 20l2'
PoÝěřuje ýalosru NjČ Pmh! l-jbu! \4gr. Jiiiho Koubka podPiscnj tohoto
n o.., r' , r n. 'rl'o. .

c.

/.ř

q,


