Dodatek č.

1

Smlouvy 0 dílo

(dále jen ,,Dodatek“),
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel

:

se sídlem:
zastoupené:
IČ:ˇ

DIC:

Město Vyškov,
Masarykovo ná`.m.l08/1, 682 01 Vyškov
Karlem Jurkou, starostou města
00292427
CZ 00292427

kønıﬂıçıni øﬂøhø;
tel.:

e-mail:

bankovní spojení:
(dále jen ,,objednatel“)

2

Zhotovitel :
se sídlem:
zastoupena:
IČ;

DIČ;

Pospíšil

& Švejnoha spol. S r.o.,

Zahradní 1141/2a, 683 01 Rousínov
Ing. Pavlem Švejnohou, jednatelem společnosti

26253607
CZ26253607

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

č.ú.:

(dále jen ,,zhotovitel“)

Preambule
Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 6. 2021 byla mezi objednatelem a zhotovitelem
uzavřena Smlouva O dílo (dále jen ,,Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro
objednatele dílo Speciﬁkované ve Smlouvě tj. vypracování pasportizaee bytových domů ve
vlastnictví objednatele S návrhem etapizace ﬁnančních nákladů na opravy v čase.

Předmětem tohoto Dodatku jedohoda smluvních stran o změně článku HI. Smlouvy. Smluvní
Strany prohlašují, že dnem podpisu této listiny budou vázány výlučně zněním Smlouvy ve
Znění tohoto Dodatku.
Čı.

V

I.

ČI. III. Smlouvy se mění termín dokončení díla Způvodního
dokončení díla nejpozději do 22. 10. 2021.

I

30. 9.

2021 na

Ostatní ujednání

Smlouvy zůstávají beze zrněny.
Čı.

n.

Platnost a účinnost

Tento Dodatek nabývá platnosti
zveřejnění v registru smluv.

dnem jeho podpisu smluvními

stranami a

dnem

ČLˇIII.

Ostatní ustanovení

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek ,před jeho podpisem přečetly a že
S jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání
obou smluvních stran, podle jejich skutečné, vážné a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz pravosti a správnosti těchto prohlášení
připojuji Zástupci smluvních stran své podpisy.
Tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu S právem České republiky,
zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a 0 registru smluv (zákon O registru smluv), v platném znění.
Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejněna bude rovněž Smlouva. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Město Vyškov.
Nájemce prohlašuje, že žádná ze skutečností ve Smlouvě uvedených není jeho obchodním
tajemstvím.
Ostatní ujednání

Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž tři obdrží obj ednatel a jedno
'

zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením
Vyškova konané dne 9. 8; 2021.

Ve Vyškově dne
Za obje

27'

mi

.......... ..

zm

č.

3416-08 Z 65. schůze Rady města

27. UH. 2021

Ve Vyškově dne ............. ..
Za zhotovitele

ı ı ı ı ı ı

Karel J

Ing. Pavel

starosta

jednatel

Švejnoha

