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Operační program Životní prostředí
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Smlouva o dílo 
Dodatek č. 2

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC
-  Šlapanice

mezí:

Název: Město Šlapanice
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO: 002 82 651
DIČ: CZ00282651
Právní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Michaela Trněná, starostka

(„objednatel")

a

Název: DEKONTA, a.s.
Sídlo: Dřetovice 109, Stehelčeves 27342
IČO: 25006096
DIČ: CZ25006096
Právní forma: Akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12280
Zastoupen: Předseda představenstva
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(„zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0007/2019 (č. 
objednatele) ze dne 05.2.2019, tento Dodatek č. 2, kde se Smluvní strany se dohodly na 
změně znění smlouvy, která vyplynula z potřeby při provádění díla a je nutná pro provedení 
bezvadného díla:
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Smlouva o dílo „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC -  Šlapanice"

Tímto dodatkem se mění čl:

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.19. Vedoucím realizačního týmu (projektu) -  odpovědným řešitelem je ............................ 
Tato osoba zajišťuje odbornou způsobilost v oboru hydrogeologie a sanační geologie.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Doložka o zveřejnění:
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně 
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:

Tato Smlouva byla schválena na 32 . schůzi Rady města Šlapanice konané dne 6.11.2019

Ve Šlapanicích dne: " 8 - 11"  2019 V Praze dne:

Předseda představenstva
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