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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML_D_2020-02 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“) 

 
Č.j. objednatele : OUNE-692/2020/3 
Č.j. zhotovitele :        

I. 

STAVBY VANTO, s.r.o. 
se sídlem:  náměstí Svobody 362, 686 04 KUNOVICE  
zastoupený:  Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem 
IČO:  28269314 
DIČ:  CZ28269314     
bankovní spojení: Sberbank a.s.   
číslo účtu: 4200426274/6800  
kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Pavka  
e-mail: stavby@vanto.cz, opavka@vanto.cz 
DS: hd74bmk  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57602 
dále jen „Zhotovitel“ na straně jedné  

a 

Obec Nedakonice 
se sídlem:  Nedakonice č.p. 33, Nedakonice 687 38 
zastoupená:  Jaromírem Klečkou 
IČO:  00291153 
DIČ:  CZ00291153 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:   4626721/0100 
telefon:  572593815 
kontaktní osoba: 
  Jaromír Klečka, tel. 606 070719 
  Ing. Zdeněk Otrusina, tel.: 724178117 
e-mail:  podatelna@obecnedakonice.cz 
DS: puvbzf2 

dále jen „Objednatel“ na straně druhé  

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní 
strana“) 

II.  

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. SML_D_2020-02 uza-
vřené na provedení stavby „Nedakonice – rekonstrukce veřejného osvětlení a datová infrastruk-
tura ve středu obce“ dne 6.3.2020 a to z důvodu skutečností, které mají přímý vliv na provádění díla, 
avšak nebyly známy v okamžiku uzavírání smlouvy o dílo. 

Z tohoto důvodu se článek: 

IV. Doba a místo plnění díla mění takto: 

1. do 31.3.2021 dojde k protokolárnímu předání a převzetí těchto dokončených a plně funkčních 
částí stavby: 

 Úsek DE1 – DE12 – kompletní úsek VO a infrastruktura 

 Úsek PR1 – PR4 – kompletní úsek VO a infrastruktura 

 Úsek ML1 – ML3 – kompletní úsek VO a infrastruktura 
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 Úsek ZM1 – ZM8 – kompletní úsek VO a infrastruktura 

 Úsek UŠ1 – UŠ4 - kompletní úsek VO a infrastruktura 

 Úsek ZM9 – ZM 12 - kompletní úsek VO a infrastruktura 

 Úsek ML3 – ML5 - kompletní úsek VO a infrastruktura 

 Úsek UK1 – UK3 - kompletní úsek VO a infrastruktura 

 Zapojení rozvaděče VO 

 Osazení boxů ve všech úsecích uvedených v bodě 1.  

 Úprava povrchů 

 Demontáže 

 Betonování prstenců okolo stožárů 

2. do 31.5.2021 dojde k protokolárnímu předání a převzetí těchto částí stavby: 

 Úsek UP1 – UP4 - kompletní úsek VO a infrastruktura 

 Betonování prstenců okolo stožárů úseku UP1 – UP4 

 Demontáže úseku UP1 – UP4 

 Osazení boxů 12, 13, 19 

 Úprava povrchů úseku UP1 – UP4 

 Geodetické zaměření skutečného provedení a zanesení do systému JDTM ZK 

 Příprava zásuvek pro vánoční osvětlení 

 Revize, předání kompletní stavby 

 Osetí povrchu travou 

III. 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML_D_2020-02 se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají 
v platnosti beze změny. 

2. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření, přičemž uzavřen je podpisem poslední ze 
smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek smlouvy není uzavírán za přítomnosti obou smluv-
ních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej některá ze smluvních stran podepíše s ja-
koukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. 

3. Tento dodatek  se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl se-
psán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně ne-
výhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Tato smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce Nedakonice dne 17.06.2021 
usnesením č. 15-6/ZO/2021. 

V Nedakonicích dne 18.6.2021 V Kunovicích dne ….. ………. 
 
 
 
 
 

 …………………………………. ………………………………….
 Jaromír Klečka Mgr. Ondřej Pavka 
 Starosta jednatel 
 Obec Nedakonice STAVBY VANTO, s.r.o. 


