Město Šumperk
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

*MUSPX026BJV3*

Naše čj.:
Naše sp.

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2020/0201/OSM
uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jako „občanský zákoník"), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany.
Město Šumperk
se sídlem:
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO:
00303461
DIČ:
CZ00303461
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou
Dále jen:
Objednatel
na straně jedné
a
DACH-IZOL s.r.o.
se sídlem:
Šumperská 941, 783 91 Uničov
IČO :
03568849
DIČ:
CZ03568849
Zastoupené: Tomášem Pavelkou, jednatelem
Dále jen:
Zhotovitel
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
SML/2020/0201/OSM na akci „Bývalý dominikánský klášter v Šumperku – výměna střešní
krytiny – etapa C“

2. Předmět dodatku
Vzhledem k tomu, že k datu 18. 6. 2020 neobdrželo Město Šumperk Rozhodnutí o
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón na rok 2020, uzavírají výše uvedené smluvní
strany tento dodatek ke Smlouvě o dílo, kterým dochází k posunutí zahájení provádění
prací z původního termínu 1. 6. 2020 na 1. 7. 2020.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.
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3. Ostatní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými
podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i
zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a
souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách,
úřední desce apod.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle zákona
o registru smluv, nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv
5. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Šumperk RM č. 2032/20 ze
dne 18. 6. 2020.

V Šumperku dne: 08.07.2020

............................................................
Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
starosta
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V Uničově dne: 07.07.2020

....................................................
DACH-IZOL s.r.o.
Tomáš Pavelka
jednatel

