Dodatek č. 2 ke Smlouvě o

dílo

který uzavřeli

Město Litomyšl
Ičoz 002 76 944, DIČ: CZ00276944

na Straně jedné:

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou
bankovní účet číslo: 19-926591/0100
-

dále jen Objednatel

-

a

na straně druhé:

Ulehla Ivan

s.r.o.

Ićoz 29212375 DIČ=Cz29212375
sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rej Stříku,vedeného Krajským
oddíl C, vložka 28057
zastoupen Ivan Ulehla, jednatel Společnosti

bankovní účet
-

číslo:

dále jen Zhotovitel

soudem V Hradci Králové

198666800/0600
-

A.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 17.07.2020 Smlouvu O dílo ohledně díla „Rekonstrukce
autokempu Primátor - I. etapa“ (dále též jen „Smlouva O dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účimosti dne 27.07.2020.
B.

Z důvodu nevhodných
provedení

klimatických podmínek bylo dohodnuto prodloužení termínu pro

díla.

C.

Z důvodů uvedených V článku B. tohoto dodatku se Obj ednatel a Zhotovitel dohodli, že:
a) stávající znění

bodu 2.3. Smlouvy o dílo

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo

Ostatní ujednání

se ruší a nahrazuje takto:

do 31.07.2021.“

Smlouvy O dílo zůstávají beze změn.
D.

Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn
v rámci informací Zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené V tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez
Stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

l

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle Zákona O registru smluv

zajistí

objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti
uveřejněním v registnı smluv.

Doložka dle

dnem jeho podpisu oběma smluvními

stranami a účinnosti nabývá

41 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb.„ ve Znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 23.03.2021 usnesením č.263
§

VLitomyšli dne 30.03.2021

Za objednatele:

Mgr. Dﬂnie1B'” 1, LL.M.
starosta města Litomyšle

Dvrìfčüli

(W/ﬂwﬂá/1 ﬂűzćďćýzí
Za Zhoíovitele:

Ivan Uıøhıﬂ
jednatel společnosti
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