
  Město Semily 
Husova 82, 513 13 Semily 

 

Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 13.02.2020 

 

1. zhotovitel: Jan Jílek 

   místo podnikání: Kyselovská 252/71  

783 01 Olomouc-Slavonín 

IČO: 71907882, DIČ: CZxxxxxxxxxxxx 

        

2. objednatel: Město Semily 

zastoupené Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou 

         Husova 82, 513 13 Semily 

IČO:    00276111, DIČ: CZ00276111 

 

I. 

Účel smlouvy 

Smluvní strany uzavřely dne 13.02.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

programové zajištění akce OSTROV ŽIJE POHYBEM („smlouva“). Akce se dle původního 

předpokladu objednatele měla uskutečnit dne 30.05.2020.  

 

S ohledem na nouzový stav vyhlášený v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 

způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v březnu 2020 Vládou ČR pro celé území 

republiky a na něj navazující opatření přijímaná jak Vládou ČR, tak jednotlivými 

resortními ministerstvy, zejména Ministerstvem zdravotnictví, jejichž obsahem je mimo 

jiné zákaz konání všech společenských, kulturních či sportovních akcí, který přetrvává i 

v průběhu měsíce dubna 2020 a lze předpokládat, že přetrvá i v měsíci květnu 2020, a 

nelze předvídat, kdy bude tento zákaz odvolán, rozhodl se objednatel přesunout konání 

akce na rok 2021, a proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke 

smlouvě, kterým se mění termín provedení díla sjednaný ve smlouvě. 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku II. smlouvy takto: 

 

Programové zajištění akce OSTROV ŽIJE POHYBEM, pořádané objednatelem dne 

29.05.2021 v Semilech, lokalita Ostrov. 

 

Freestyle BMX, moderování a ozvučení celé akce, doprava, hudební doprovod, workshop 

pro diváky, soutěže, půjčovna pro návštěvníky, propagace na FB, Pole dance. 

 

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku III. smlouvy takto: 

 

Zahájení:  29.05.2021 (11:00 h)   

Ukončení:  29.05.2021 (17:00 h) 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena 

 

III. 

Dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 

objednatel. 

 



Tento dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném 

znění. Dodatek do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že 

skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dodatku městem Semily v Registru smluv, a 

to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před 

tímto dnem. 

 

 

V Semilech 05.05.2020                       

 
Usnesení č. 200415/RM/172 písm. C/ 

 

 

 

……………………………………                                             …………………………………. 

objednatel        zhotovitel 

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


