
Dodatek č .2
ke Smlouvě o dí to č . EVS-SOD/O01 4I2021/UUB ze dne 20.7. 2021

uzavřené  v souladu s ustanovení m § 2586 a násl. zákonaó.8912012 Sb.,
obč anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále také  jen ,,NOZ")

Smluvni strany:

Objednatell Město Újezd u Brna
tč o:  00282740
sí dlo:  Komenské ho 'l07, 664 53 ÚjezO u Brna
zastoupen: lng. Marií  Kozákovou, starostkou města, tel.:  602 500 583
zástupce ve věcech technických: lng. Karel Vé var, mí stostarosta, tel.:  724 183 499
e-mail:  starosta@uiezdubrna,cz; mi§tostarosta2@viezdubrna.c4
bankovní  spojení :  Komerč ní  banka, a.s., č í slo ú č tu: 492564110100
(dále také  jen ,,Objednatel")

a

Zhotovitel:  | DEAL OKNO s.r.o.
lČ o: 26958791
sí dlo:  Polní  1O28tl6a, 639 00 Brno - Š tYrice
zastoupen: p. Vojtěchem Havlátem, jednatelem společ nosti
telefon: 
e-mail:  
bankovní  spojení :  UniCredit Bank, a.s,, č í slo ú č tu
(dále také  jen ,,Zhotovitel")

(,,Objednatel" a ,,Zhotovitel" společ ně dále také  jen jako ,,Smluvní  strany")

Obě smluvní  strany dle vlástní ho prohláš ení  k právní m ú konů m zcela způ sobilé , uzavřely
dneš ní ho dne, měsí ce a roku tento Dodatek č , 2 ke Smlouvě o dí lo č . EVS-
SOD/0014/2021| UUB ze dne 20, 7, 2021 ve znění  její ho Dodatku ó. 1 ze dne '12. 11. 2021
(dále také  jen ,,smlouva"):

!.

Změna obsahu smlouvy

S ohledem na pož adavek objednatele rozdělit montáž  óásti dí la eurooken v provedení  dřevo
na 2 etapy v rozmezí  10 dnů , kdy v první  etapě budou vyměněna okna v bytě č .217, kam se
následně do cca 1 týdne provede přestěhování  nájemní ků  z bytu ó, 216, aby mohla být
provedena výměna oken v druhé  etapě v bytě č , 216, se smluvní  strany v souladu
s ustanovení m č lánku X. odst. 1) smlouvy dohodly následovně:

Č l. l!. odst. 3) smlouvv se měni a nově zní takto:

3) Namontování  vš ech plastových oken a dveří  proběhne nejpozději do 30. 11 .2021, montáž
speciální ho dřevěné ho okna vč elní  stěně budovy proběhne nejpozději do 15. 2.2022.



Předání  a převzetí  kompletní ho dí la bez vad a nedodělků  proběhne nejpozději
do 15.2.2022.

Vš echna ostatni ustanoveni smlouvy zŮstávají  v platnosti beze změn.

ll.
závé reč ná ustanoveni

Tento dodatek nabývá platnosti a ú č innosti dnern podpisu druhou ze smluvní ch stran,

Smluvní  strany prohlaš ují , ž e si tento dodatek řádně přeč etly, ž e je projevem jejich svobodné
a skuteč né  vů le a ž e nebyl uzavřen v tí sni aniza nápadně nevýhodných podmí nek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve č tyřech vyhotovení ch, kdy kaž dá strana obdrž í  po dvou

z nich.

Smluvní  strany výslovně prohlaš ují , ž e souhlasí  se zveřejnění m textu tohoto Dodatku č . 2
v plné m rozsahu na webových stránkách města ÚjezO u Brna.

Dolož ka podle ustanovení  § 41 zákona č . 12812000 Sb., o obcí ch, ve znění  pozdějš í ch
předpisů  (dá!e také  jen ,,zákon o obcich")
Město Úlezd u Brna ve smyslu ustanovení  § 41 zákona o obcí ch potvrzuje, ž e u právní ch
jednání  obsaž ených v té to smlouvě byly ze strany města splněny veš keré  zákonem č i j inými

obecně závaznými právní mi předpisy stanovené  podmí nky ve formě předchozí ho zveřejnění ,
schválení  č i odsouhlasení , které  jsou obligatorní  pro platnost těchto právní ch jednání .

Dodatek č . 1 byl schválen na 154. schů zi Rady městaÚjezd u Brna dne 24, 1.2022.

V Újezdě u Brna 24. 1, 2022
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lDEAL OKNO s.r.o.
Vojtěch Havlát, jednatel společ nosti

jako zhotovitel
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starostka města


