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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1 

na provedení díla 
„Bytový dům Holečkova 292/9 - snížení energetické náročnosti budovy“ 

 

Číslo SOD zhotovitele:  Číslo SOD objednatele:   

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: Statutární město Olomouc 
  se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc 

  779 11 Olomouc 

  IČ: 00299308 

  DIČ: CZ 00299308  

 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. výdajového účtu: 7830402/0800 

 

2. Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o. 

 se sídlem Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk 

IČ: 47153903 

Obchodní rejstřík: u KS v Ostravě, sp. zn. C 4228 

 

 

Zastoupen: 

Ing. Ondřej Vepřek, jednatel 

Tel: 731739402 

- kontaktní osoba ve věcech technických:  

Martin Hoždora, Jan Hrubý 

Tel.: 775308702 

 

 

 

 

 

Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 6. 8. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou stran mění a 

doplňuje, jak je níže uvedeno. 

 

 

I. Předmět dodatku 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu staveb-

ních prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo v souladu s rozpočtem, který je 

nedílnou přílohou tohoto dodatku. 

 

 

Zastoupen: 

- kontaktní osoba ve věcech smluvních 

Mgr. Matouš Pelikán, náměstek primátora 
tel.:  585513412  

- kontaktní osoby ve věcech technických: 

Ing. Roman Zelenka, ředitel SNO, a.s. 

tel.:      585238106 

Ivo Malík, vedoucí provozního oddělení SNO, a.s. 

tel.:  585238141  
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II. Znění dodatku 

 

1. Čl. V. Cena díla odst. 1. Smlouvy o dílo, se mění následovně: 

 

Text „Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 11 183 212,56 Kč 

bez DPH, tj. 12 860 694,44  Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude 

uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny“.  

 

se mění takto: 

 

Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 9 810 825,76 Kč bez 

DPH, tj. 11 282 449,62 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uvá-

děna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.  

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží 

zhotovitel. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozpočtové změny (méněpráce) 

 

 

 

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 

 

 

V Olomouci, dne:   25.1.2019 V Šumperku, dne:    

         

Objednatel Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Matouš Pelikán 

náměstek primátora 

Statutární město Olomouc 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ondřej Vepřek 

jednatel 

PRUMHOR, spol. s r.o. 

 
 


