
ke Smlouvě 0 dílo č. 2021/0221/RUI ze dne 22.04.2021

Dodatek č.2

uzavřený v souladu se Zněním§ 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dálejako ,,0bčanSký

Zák0ník“), vjeho platném Znění na Zhotovení díla:

„Rekonstrukce velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše V Šumperku“

1. Smluvní strany.

Město Šumperk
se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: lng. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou

ve věcech technických: lng. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního
plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.S., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail:

Dálejen: Objednatel
na Stranějedné

8

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, S.r.0.

se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín

IČO : 25560191
DIČ: CZ25560191
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Marek Bainar,jednatel společnosti

ve věcech technických:

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 271307071/0300
tel:

e-mail:

Dálejen: Zhotovitel

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 22.04.2021 „Smlouvu 0 dílo“ č. 2021/0221/RUI, jejímž předmětemje provedení
díla „Rekonstrukce velké tělocvičny v ZŠ Dr. E. Beneše V Šumperku“. Dne 30.07.2021 byl uzavřen dodatek č.

1.

3. Předmět dodatku
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Dle Čl. 6. Doba plnění výše uvedené smlouvy Se Smluvní strany dohodly na změně termínu komplexního

dokončení realizace předmětu plněnítak že :

Text Článku 6. Doba plnění se V odst. 1 doplňuje o nový text následovně:

Doba plnění díla je oběma smluvními stranami Sjednána podle smlouvy aje dohodnuta v následujícím

termínu:

Původní

c) komplexnídokončení realizace předmětu plnění: 12.8.2021

Nový
c) komplexnídokončení realizace předmětu plnění: 30.09.2021

vv
Doba plnění dílaje doložena namerenými hodnotami vlhkosti anhydritové směsi.

Odůvodnění- Na vyrovnání byla použita projektem navržená anhydritová Směs ve většítloušťce,

čímž dochází k delší době vysychání. Pro položení vrchní vrstvy podlahy musí být anhydritová

Směs dostatečně vyschlá - max. hodnota 0,5% vlhkosti. Provádí se pravidelné měření 2x týdně

a vsoučasnosti se pohybuje vlhkost na hodnotách 1,3
- 3,0% vlhkosti vzávislosti na tl.

podkladu.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo Č. 2021/o221/RUI ze dne 22.04.2021 ve znění dodatku Č. 1

ze dne 30.07.2021 zůstávají beze změny.

Tento dodatek Č. 2je vyhotoven ve dvou stejnopisech S platností originálu, Z nichž každá strana obdrží

jedno vyhotovení.

Tento dodatek Č. 2je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění

v registru smluv.

vv
Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení RM Č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 O poverení 2.

místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo.

|_\_(lx`e-S-t-o"5,u perk Marek Bainar

|n§.'J'aku Jirgl jednatel

2. místosarosta
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