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UHERSKY BROD
DODATEK č. 1 KE SMLOUVÉ o DíLo

dle §

2586 a

Zákona

násl.

č.

89/2012 Sb., občanský Zákonlk ve znění pozdějších předpısu

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/09550/21-1
Číslo smlouvy zhotovitele:

1.

Smluvní Strany

1.01. Ob'|ednateI:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
lng. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Zastoupeno:
stavby je oprávněn jednat:

Ve věcech

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
lng. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.
00291463
CZ 00291463

IČ:

Dıč:

Bankovní spojení:

Brod

číslo účtu:

1.02. Zhotovitel:

Canadíana,

S.

r.

O.

Na Vysočině 829

se sídlem:
adresa provozovny:
Zastoupen:

Praha 10 - Uhříněves
Antonínem Skřítekem

zapsaný ve veřejném obchodním
C 164809
Zástupce ve věcech stavby:
Kontakt- tel., email:

rejstříku

vedeném

u Městského soudu v Praze, spisová Zn

Antonín Skřítek
info@cenadiana.cz

47906685
CZ47906685

IČ:

DlČ:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

uzavírají tento

dodatek

č. 1

(dále jen ,,dodatek“) ke

30.09.2021 s předmětem smlouvy:
„Vířivá

smlouvě o dílo

vana s technologií pro budovu

(dále jen „smlouva O díIo“).

č. p.

Č.

29/09550/21 uzavřené dne

1421 Uherský Brod“

Preambule

1

Dodatek je uzavírán Z důvodu Změny termínu pro Zahájení prací a dokončení prací a předání stavby.

Předmět dodatku

2

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o
smluvními stranami takto:

dílo

uzavřené mezi shora uvedenými

V čí. 4. Doba a misto plnění, odst. 4.01. Doba plnění předmětu smlouvy se mění:
Předpokládané zahájení prací

Dokončení prací a předání

-

24.01.2022

předání staveniště

23.02.2022

díla

25.03.2022

Zkušební provoz do

Ustanovení společná a závěrečná

3

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (wvwv.ub.cZ nebo
případných osobních údajů
\ıwwv.uherskybrod.cZ). Souhlas se zveřejněním se týká
uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se
zpracováním osobních údajů ve smyslu Zákona č. 101/2000Sb., O ochraně osobních údajù a
ozměně některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má
mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni techto smluv a o registru smluv (Zákon o
registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodate kje
platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, Z nichž zhotovitel obdrží 2 Výtisky
i

O

a objednatel 2 Výtisky.

Doložka dle § 41 Z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Rada města Uherský Brod
Schváleno orgánem obce:
96. schůze konaná dne 18.10.2021
č. usnesení 2458/R96/21

Ve Zlíně,

dne:

27

Zhotovitel:

_

-10-2341

Uherský Brod, dne:

Objednatelz

ý

An ón

Ř)

Dodatek č. 1 Smlouvy O dílo
vana s technologií pro budovu

Vířivá

Ing.

n,sK;ˇ_Jte

ÄﬂŤe:.Él“ı'la`te'l““'

Ferdinand Kubánik
starosta

č. p.

1421 Uherský Brod

Strana 2 (celkem 2)

