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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 18/2018/REUP

podle příslušných ustanoveni § 2586 a nás!, zákona č 89/2012 Sb.. Občanský zákoník

Smluvní strany

Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk 
IC: 00279846
DIČ. C200279846_
Bankovní spojeni. Česka spořitelna a s 
číslo účtu 27 1321320309/0800
z:asioupene ve věcech smluvních Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města
zastoupené ve věcech technických
e-mail

(dáie)en „objednatel")

Stavitelství EU, s.r.o.
se sídlem Husovo náměstí 99. 517 54 Vamberk
IČ 27521711
DIČ C227521711
Bankovní spoieni. '
číslo účtu: I
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddit C, vložka 23910 
zastoupená ve věcech smluvních: Milošem Sloupenským, jednatelem společnosti 
zastoupená ve věcech technických

tdaie jen „zhotovitel") 

společné („smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo,

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Rekonstrukce chodníku 
u Městského muzea Žamberk- nové bezbariérové napojení".

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dilo č 18/2018/REUP ze dne 20.11.2018 (dále jen „dodatek") je změna 
v článku III. Terminy a místo plnění

V článku III. Termíny a místo plněni se odst. 3.2 méni a doplňuje takto:
3.2 Zhotovitel se zavazuje píedat objednatel: dílo bez vad a nedodělku bránicích uživáni stavby v rozsahu stanovém 

smlouvou c dílo č 18/2018/REUP ze dne 20 11 2018 nejpozdéji do 14.6.2019,

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platnpsti originálu, z nichž obě strany obtírži po jednom vyhotoveni. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněni v registru 
smluv

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv, které zajisti objednatel



Obé strany prohlašuji, že lento dodatek uzavírají na základě jejich vázne vůle, určitě, srozunutelně a v souladu s 
dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzuji svými podpisy

Ostatní ujednáni Smlouvy o dilo č 18/2018/REUP ze dne 20.11.2018 zůstávají v pialnosli.

Uzavřeni tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Žamberka č 15/2019-RADA/822 dne 16 5 2019

Ve Vamberku, dne. 

za: Stavitelství EU, s.r.o.

V Žamberku, dne 

za: město Žamberk

Miloš SloupensKý, jednatel společností Ing. Bc. Oldřich ijedličká. starosta města


