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uzavřený v souladu se zněním § 2079 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 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
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu:
27-1905609309/0800
tel:
583 388 311
e-mail:
posta@sumperk.cz
Dále jen:
Kupující
na straně jedné
a
Hilbert Interiéry s.r.o.
se sídlem:
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín
IČO :
28661133
DIČ:
CZ28661133
Zastoupené:
ve věcech smluvních:
Světlanou Hilbertovou
ve věcech technických: Jiřím Hilbertem
bankovní spojení:
Fio banka a.s.
číslo účtu:
2700192196/2010
tel:
602714293
e-mail:
hilbert@hilbert-interiery.cz
Dále jen:
Prodávající
2. Předmět dodatku
Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 12.11.2021 Kupní smlouvu č. 12/2021 (dále jen
„Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku za účelem změny článku
„6. Doba plnění“ Smlouvy, a to z důvodu nedostatku materiálu na výrobu nábytku na trhu - dodací
lhůty pracovních desek na žákovské stoly, médiová pouzdra, žákovské židle jsou reálně 10 – 12
týdnů.
Původní text v bodě 6. Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
Termín předání a převzetí předmětu koupě vč. odstranění vad: do 120 dnů od pod podpisu dodatku
Dodavatel nábytku bude spolupracovat s dodavatelem IT vybavení – provede nutné prostupy pro
toto vybavení.
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3. Závěrečná ustanovení

1.
2.

Tento dodatek se řídí právem České republiky.
Tento dodatek může být změněn pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Dodatek může být ukončen také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat
vzájemná práva a povinnosti.
4. Prodávající nemůže bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti z dodatku na
třetí osobu.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními
tohoto dodatku v plném rozsahu.
6. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanovení novým.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřen podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými
podpisy.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana
obdrží jedno vyhotovení.
9. 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 jejím zveřejnění 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 i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových
stránkách, úřední desce apod.
10. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.
11. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 3525/21 ze dne
4.11.2021.

V Šumperku dne:

............................................................
Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2.místostarosta
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V Dětmarovicích dne:
podepsal
Světlana Digitálně
Světlana Hilbertová
2021.12.06
Hilbertová Datum:
13:21:08 +01'00'

....................................................
Světlana Hilbertová
jednatelka společnosti

