Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jako „občanský zákoník"), jeho platném znění.

1. Smluvní strany.
Město Šumperk
se sídlem:
nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO:
00303461
DIČ:
CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních:
Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního
plánování a investic
Dále jen:
Objednatel
na straně jedné
a
INTOZA s.r.o.
se sídlem:
Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky
IČO :
25873261
DIČ:
CZ25873261
Zastoupené:
ve věcech smluvních:
jednatelem společnosti
ve věcech technických:
stavbyvedoucím
Dále jen:
Zhotovite
na straně druhé

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského
zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 3.7.2019
na provedení díla: „ZŠ Vrchlického – nucené větrání tříd“.

2. Předmět dodatku
Předmětem dodatku je změna termínu plnění z důvodu stěhování zhotovitele a pozdního
podepsání smlouvy o dílo.
Původní termín:
a) předání a převzetí staveniště: nejpozději 28.6.2019
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b) zahájení stavebních prací: 1.7.2019
c) dokončení stavebních prací, elektroinstalace a osazení větracích mřížek: 31.8.2019
d)

komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 15.11.2019

Nový termín:
a) předání a převzetí staveniště: 10.7.2019
b) zahájení stavebních prací: 18.7.2019
c) dokončení stavebních prací, elektroinstalace a osazení větracích mřížek: 31.8.2019
d)

komplexní dokončení realizace předmětu plnění: 15.11.2019

3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání smlouvy zde neuvedená zůstávají beze změny.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.
Dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 955/19 ze dne 15.8.2019.
Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl
sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své
podpisy.

...........................
Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta
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podepsal
Tomáš Digitálně
Tomáš Závada
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Závada 07:43:01 +02'00'
.................................

INTOZA s.r.o.
Tomáš Závada
jednatel společnosti
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