
 

Městská část Praha –  Ďáblice  
Zastupitelstvo městské části  

 

2. zasedání 
dne 19.12. 2018 

 
 
 
 

USNESENÍ č. 24/18/ZMČ 
 

k Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo – Veřejné osvětlení 
 
 
Zastupitelstvo MČ po projednání  
 
I. schvaluje 
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo „Dostavba veřejného osvětlení“ se 
společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 
Praha 4, IČ: 25751018, jehož předmětem je změna termínu provedení díla. 
 
II. pověřuje 
starostu podpisem Dodatku č.1, který je přílohou usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Jan Hrdlička                                 Ing. Miloš Růžička  
       místostarosta  starosta  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Dodatek č.1 
 ke Smlouvě o dílo „Dostavba veřejného osvětlení“ 

 

Smluvní strany: 

 

Městská část Praha-Ďáblice 

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice 

zastoupena: Ing. Milošem Růžičkou, starostou 

IČ: 00231266 

DIČ: CZ 00231266 

bankovní spojení: PPF a.s., Praha 5 

číslo účtu: 501855998/6000 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Miloš Růžička, starosta 

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Ing. Jan Hrdlička, místostarosta 

dále jen („Objednatel“) 

 

a 

 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.  (č. smlouvy u zhotovitele: 3218690077) 

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

IČ: 25751018 

DIČ: CZ 2571018 

bankovní spojení: ČSOB 117436043/0300 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek 

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Ladislav Pavlica 

dále jen („Zhotovitel“) 

 

 

 

Čl. I. 

Předmět smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na změně v Čl.2 – Základní ustanovení – v bodě č.6 Technická 

kritéria pro dodávku, kde bude správně opraven odstavec č.4 a nově zní: 

• „použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č.178/1997 Sb., o 

technických požadavcích na stavební výrobky ve znění Nařízení vlády č.81/1999 Sb. 

Zhotovitel bude provádět všechny stavební zásahy do komunikací a chodníků v souladu 

s požadavky MČ Praha-Ďáblice na provádění výkopových prací, které jsou přílohou 

zadávací dokumentace“. 

Smluvní strany se dohodly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na změně v Čl.5 – 

Termín provedení díla, který nově zní: 

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1 této smlouvy do 82 dnů od předání stanoviště. 

Předpokládaný termín předání staveniště: druhá polovina ledna 2019. 

Předání dokončení díla nejpozději: 82 dnů od předání staveniště. S ohledem na provádění 

stavebních prací v zimním období a s přihlédnutím na technologické postupy, může být termín 

dokončení prodloužen o nezbytnou dobu. O přerušení prací z důvodu klimatických podmínek, 

musí být proveden zápis ve stavebním deníku. Termín dokončení díla se automaticky 

prodlužuje o čas, kdy byly stavební práce z důvodů klimatických podmínek přerušeny“. 

 

 



 

Čl. 2. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti beze změny. 

Dodatek č.1 byl schválen ZMČ č.2 dne 19.12.2018. 

 

V Praze dne ……………….. 

 

 

……………………………………………………….                         

……………………………………………………. 

Objednatel                                                                            Zhotovitel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


