
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 0077/22

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské Činnosti na akci:
,,Rekonstrukce kuchyně MŠ Piaristická, Moravská Třebová"

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném mění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických
IČO
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu

' Tel.
E-mail

1.2 Zhotovitel
Sídlo
Zastoupený
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech sínluvních
bj ve věcech technických
TCO
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel.
E-mail

: MČsto Moravská Třebová
: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
: Ing. Pavel Charvát, starosta města

:
: 00277037
: CZ00277037
:
:
:
:

: STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.
: Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto
: Josef Tmnec
: U KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 24274

: Josef Trunec
:
: 27528545
: CZ27528545
:
:
:
:

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 K SOD Č. OISM - 0077/22

Předmětem Dodatku Č. 1 k SOD Č. OISM - 0077/22 (dále jen dodatek) je zrněna lhůty pro dokončení díla.
Důvodem je navýšení rozsahů projektové dokumentace o práce, které nebyly součástí zadání- především

" řešení odvlhčení části objektu.

Dále je předmětem tohoto dodatku formálni úprava příjmení oprávněné osoby, která jedná ve věcech
technických na straně Objednatele.
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V ČI. 1 se v odst. 1.1. osoba oprávněná jednat ve věcech technických nahrazuje následujícím
zněním:

ADD. l SMLUVNÍ STRANY

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
E-mail:

V ČI. 4 odst. 4. 1. nově zní takto:

ADD 4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v počtu vyhotovení dle odst. 5. 3. této
smlouvy ve lhůtě:

- zahájení prací: nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy
- dokončení prací: 13. 01. 2023

3. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly (pokud se smluvní strany nedohodnou
na uzavření dodatku v elektronické podobě), z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel
obdrží 1 vyhotovení.

3.2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3,3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění
prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku
prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí objednatel a to nejpozději do
30 dnů od podpisu dodatku.

3.4. Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 60/R/211122 ze dne 21. 11. 2022.

23. 11. 2022
V Moravské Třebovj dne ............

Objednatel
Ing. Pavel Charvát, tarosta města

, V ZS, A l.Ve Vysokém Mýte dne .............

Josef Trunec
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