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Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo, číslo objednatele 2020/0950/OIN ze dne 10.11.2020 a dodatku č.1 ze dne 

30.4.2021 uzavřeného dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a
to

Objednatel:

zastoupené;
IČ;

DIČ;
bankovní spojení: 
č. účtu:

„MSRA, sanace stupňů východní tribuny“
Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou - starostou města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a s.. Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel. 572 525 271 
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:

STAVSPEKTRUM s.r.o.
Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 30584 
zastoupen: Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti

IČ:
DIČ:
bankovní spojeni: 
č. účtu:

25526863 
CZ25526863 
Komerční banka, a.s. 
5624560287/0100

Uherské Hradiště

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Libor Šproch
mobil: 777 802 371, e-mail; prÍDrava@stavsDektrum.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I.
Úvodní ujednání

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 10.11.2020 uzavřely smlouvu o dílo a 30.4.2021 dodatek č.1. 
Předmětem smluvního vztahu je provedení díla „MSRA, sanace stupňů východní tribuny"
Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak. aby 
vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Článek li.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na prodlouženi termínu realizace a to z důvodu vyšší moci. Jedná se 
problém s dodávkou materiálu ze zahraničí v důsledku pandemie covid 19, kterou není zhotovitel 
schopen ovlivnit.
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2. Mění se článek III. „Termín plnění", bod 2 následovně:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do
13.8.2021.

Článek III.
Ostatní ujednání

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží dvě vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že 
si jeho obsah přečetli a bezvýhradné s nim souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy

3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č. 740/51/RM/2020 ze dne 2.11.2020

V Uherském Hradišti dne
2 1 -07- 2021 f!

V Uherském Hradišti dne

Za objednatele Za zhotovitele
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