Dodatek č. 2 ke Smlouvě o

dílo

který uzavřeli

Město Litomyšl
Ičoz 002 76 944, DIČz CZ00276944

na straně jedné:

Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
zastoupené Mgr. Danielem
LL.M., starostou
se sídlem Bří

-

dále jen Objednatel

-

a

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
IČO; 28762576, DIČ; CZ28762576
sídlo Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
zápis V rejstříku u Krajského soudu V Hradci Králové,

na straně druhé:

jednatel společnosti
-

dále jen zhotovitel
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A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18.02.2020
Litomyšli“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouvu O

dílo ohledně díla „Sociální bydlení

V

Smlouva O dílo nabyla účinnosti dne 19.02.2020
B.

Z důvodu

okolnosti vyšší moci, kterými jsou

provedení

díla.

mimořádná opatření orgánů veřejné moci při boji
proti epidemii koronaviru označovaného jako SARS COV-2 a důsledky dopadů tohoto
onemocnění do podnikatelské činnosti zhotovitele bylo dohodnuto prodloužení termínu pro

C.

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

bodu

3.3.

Smlouvy o dílo

se ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré Stavební práce na díle a provést dílo do 17 měsíců ode dne
účinnosti této smlouvy.“
,,3.3.

Ostatní ujednání

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

l

smyslu ustanovení

§

504 zákona

č.

89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich

Stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle
objednatel.

užití a uveřejnění

zákona o registru smluv

bez

zajistí

E.

Tento dodatek nabývá platnosti
uveřejněním V registru smluv.

dnem jeho podpisu oběma smluvními

Nedílnou Součástí tohoto dodatku

č.

2 je příloha

č. 1

stranami a účinnosti nabývá

- žádost dodavatele o prodloužení termínu.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.: ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 24.02.2021 usnesením

V Litomyšli dne

_

.`.

Za objednatele:

Mgr. Daniel Br l, LL.M.
starosta města Litomyšle

č.

156.

4
Za zhotovitele:

Radek Kurštejn
jednatel společnosti
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Ičz287ó2576

DIčxcz2876257ó

Město Litomyšl

Bří Šťastných 1000

Litomyšl - Město
570 01 Litomyšl

rv

Vazení,

obracím se na Vás ve věci právních Vztahů založených smlouvou o dílo uzavřené
dne 18.2.2020 mezi Městem Litomyšl jakožto objednatelem a společností Kurštejn Stavební
a obchodní firma S.r.o. jakožto Zhotovitelem na dílo „Sociální bydlení V Litomyšli“, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 19.5.2020 (dále též „Smlouva o dílo“).
vv/
vz
V souladu S čl. III. Sm ouvy O dílo Sdělujeme, že nastaly okolnosti Vyssı
moci, které mají primo
1

za důsledek neschopnost plnění závazku zhotovitele ze Smlouvy o dílo. Těmito okolnostmi jsou
mimořádná opatření orgánů veřejné mocí při boji proti epidemii koronaviru označovaného jako
SARS COV-2 a důsledky dopadů tohoto onemocnění do podnikatelské činnosti Zhotovitele.
Již od 2.po1oletí loňskéhoroku se naše firma potýká Se sníženými kapacítami pracovníků jak
vlastních tak Subdodavatelů. Ke dnešnímu dni, tj. 17.2.2021 jsme však Shledali jako nutnost
požádat Vás V této souvislosti O prodloužení termínu dohodnutého Smlouvou o dílo. Na základě
informací a upozornění našich subdodavatelů Odhadujeme, že doba výskytu okolností bude
trvat minimálně 2 mesice, O ukončení výskytu okolností vyssi moci Vás budeme bezodkladně
informovat.

Po dobu

vv/

moci se povinnosti smluvních stran dané Smlouvou o dílo
přerušují a O dobu, po kterou není možné Smlouvu O dílo plnit Z důvodů okolnosti vyšší moci,
Se prodlužují veškeré dohodnuté termíny pro plnění závazků ze Smlouvy o dílo vyplývajících.
trvání okolností vyssi

S pozdravem

vıezhøřininh, dne 17.2.2021

.

Kurstejn Stavební a oębchodnífırma s.r.đ`f3
Radel<`Kurštejn
jednatel společnosti

