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Dodatek č. 1 ke smlouvě O DÍLO č. 2017034022
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

MĚSTSKÁ CAST PRAHA-LIBUŠ

Se sídlem:

Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš

Zastoupena:

Mgr. Jiřím Koubkem — starostou

IČ:
DIČ:

00231142
cz00231 142

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
Mgr. Jiří Koubek — starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci:
Ing. Jindřich Sochůrek — tajemník UMC Praha-Libuš

p1 ar a PIC ová — vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ

(dále jen „ objednatel“)
a
Zhotovitel:
Se sidlem:
Zastoupeno:

Ing. arch. Daniel Dvořák
28. pluku 1029/54, 100 00 Praha - Vršovice,
jedná samostatně

IČ:
DIČ:

65460910
CZ7206250029

Telefon
E-mail:

uzavírají tento Dodatek č. 1,
který měnísmlouvu o dílo ze dne 13. 3. 2017
(dále jen „ Smlouva “)
takto:

Ve znění smlouvy Článek IV— Termíny
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. II. Smlouvy a protokolárně dílo předat
objednateli na základě výzvy nejpozději do 30. 4. 2018.

Ve zněm'Smlouvy, Čl. X —závěrečná ustanovení odstavec 7 se doplňuje text:
K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části
udělený usnesením č.
300/2017 ze dne 20.12.2017 (příloha č. l Dodatku)

Ostatní ustanovenízůstávají beze změn.

V Praze dne : .................................

uh 'ednatel

A

V Praze dne :

s

Přílohy - Usnesení RMČ č. 300/2017 ze dne 20. 12. 201 7
- plná moc

: zotovitel

Příloha č.1 smlouvy o dílo

PLNÁ MOC

dle ustanovení § 441 a násl. zákona č.89/2012, občanského zákoníku, a ustanovení § 33 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

zmocnitel:

Městská část Praha-Libuš

se sídlem:

Libušská 35, 142 00 Praha 4 — Libuš

zastoupena:

starostou Mgr. Jiřím Koubkem

IČ:

00231142

(dále jen „zmocnitel“)

zmocněnec: Ing. Arch Daniel Dvořák
se sídlem: Zelinářská 529/8, 147 00 Praha 4

IČO: 65460910
(dále jen „zmocněnec“)

Zmocnitel tímto uděluje plnou moc zmocněnci k zastupování zmocnitele, jako žadatele u příslušného
stavebního úřadu o vydání rozhodnutí o povolení stavby s názvem:
„Rekonstrukce přístřešků na garáže pro hasičskou techniku SDH Libuš“
Předmětem zmocnění je dále projednání projektové dokumentace a zajištění stanovisek orgánů ve
stavebním řízení a zajištění podkladů pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního
povolení, zmocněnci bude umožněno nahlédnutí do archivu stavebního úřadu a činit si z něj opisy nebo
kopie.
Při projednávání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zmocněnec uvádět, že
jedná v zastoupení zmocnitele. Zmocněnec je oprávněn přijímat za zmocnitele listinné doklady, zejména
vyjádření dotčených orgánů a výzev nebo rozhodnutí stavebního úřadu, zmocněnec je oprávněn vzdát se
práva na odvolání ve správním řízení 0 povolení stavby.
Tato plná moc zaniká provedením úkonů, na které je omezena, nebude—li dříve písemnou formou
zmocnitelem vypovězena.
V Praze dne : ...... Í.......................

Plnou moc přijímám:

Zmocnitel : .......

„. . „. ..

\

Zmocněnec : .

Městská část Praha-Libuš
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