Dodatek č. 1 ev. č. DS202101238/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101238
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:
Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00262978
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro
technickou správu města a informační technologie
/dále jen objednatel/

Zhotovitel

Bohumil Hauptmann
IČ: 69279497
bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., č.ú.:
fyzická osoba podnikající dle živnostensk
rejstříku

v obchodním

/dále jen zhotovitel/
uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101238.

Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2021 smlouvu o dílo ev. č. DS202101238 (dále jen
„Smlouva“), jejímž předmětem je oprava opěrné zídky v ulici U Domoviny, pozemky
p.č. 3693 a p.č. 5889/1 v k.ú. Liberec, Liberec.
2. Předmětem tohoto dodatku je v souladu s čl.VII odst.3 Smlouvy prodloužení termínu
plnění díla s ohledem na klimatické podmínky nevhodné pro provádění díla (teploty pod
-2°C a souvislá sněhová pokrývka). Dílo bude dokončeno do 20-ti kalendářních dnů po
opětovném předání staveniště, po pominutí klimatických podmínek nevhodných pro
provádění díla, nejpozději do 30.4.2022
Článek II.
Doložky
1

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv
podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je
považováno Za souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

Smlouva nabývá účimosti

nejdříve

dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst.

l

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

zákona

č.

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této
Smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek III.
Závěrečná ujednání

Obě

Strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prostý

prohlášení Stvrzují svými podpisy.
Ostatní ujednání

Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a

omylu a

zůstávají v platnosti beze

změn.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou

tísně a toto Své

stran obdrží

po dvou.

stran.

Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách
statutámího města Liberec (Www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických
osob uvedených V tomto dodatku.
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