
NMNMSML20190118

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 20180163 uzavřené dne 17.04.2018, 

ve znění dodatku č.l uzavřeného dne 17.10.2018 
( dále jen jako „ smlouva o dílo " ).

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 00294900 
DIČ: CZ00294900

1.

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic
dále mohou jednat osoby zplnomocněné 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 1224751/0100 
(dále jen „objednatel“)

a

2.
STAREDO s.r.o.
se sídlem Marsovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 28270495 
DIČ: CZ28270495
zastoupená Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem společnosti ve věcech technických je 
oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra Dále mohou jednat osoby zplnomocněné, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 43-1583790247/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. oddíl C, 57672 
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 
smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 2 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná 
smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace učebny technických prací a 
zajištění bezbariérovosti 2.ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě", mění a doplňuje 
následovně:

čl. I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a její přílohou č.1
následovně:

Vícepráce :
- přívod pro nouzová svítidla
- zvětšený rozsah opravy omítek v prostoru výtahu
- doplnění čipového systému
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-zabetonování stávajícího poklopu v 1.NP
- doplnění nátěru stávajícího potrubí topení
- demontáž zásuvky
- demontáž, zpětná montáž a úprava stávajícího obložení topení
- doplnění krycích plechů na vodorovných plochách za výtahem

Méněpráce :
- ruší se napojení telefonního kabelu
- ruší se požární ucpávky
-zmenšení plochy sádrokartonového protipožárního podhledu
- snižují se související přesuny a příplatky za přesun hmot
- snížení plochy maleb v dílnách
- zrušení dodání výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
- zrušení dodávky a montáže přenosného hasícího přístroje
- zrušení zpracování plánu POV

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v přiloženém položkovém rozpočtu změn, který je 
přílohou č. 1 Dodatku č.2 Smlouvy o dílo.

Výše uvedené změny jsou v souladu s ust. 5 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.

2. V čl. 4 Smlouvy o dílo „Cena díla“, odst. 1 se text ve znění:

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 4 704 598 Kč bez DPH,
(dále jen ,,cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 4 774 224 Kč bez DPH,
(dále jen ,,cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších změn a doplňků.

čl. II.
1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v 

platnosti.

2. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel 
obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě
2



3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost 
k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by 
vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 2

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti 
jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují níže své vlastnoruční podpisy.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy 
pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za 
účelem doložení dodržení podmínek provedení díla a dodržení podmínek poskytnutí finanční 
podpory.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl nebo 
poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za 
účelem realizace předmětu dle této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté 
osobní údaje zhotovitelem použity.

7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č.2.

8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 v informačním 
systému veřejné zprávy - registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 
v centrálním 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) je 
objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od 
uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 2 nemá 
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

11. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 48. schůzi dne 15.01.2018 pod bodem č. 23/48/RM/2018.

12. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

13. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změn.

V Novém Městě na Moravě, dne V Novém Městě na Moravě, dne

Za objednatele: Za zhoto

. 3 I
■•>3

Michal Šmarda 
starosta

tng."Zdeněk Kutra 
jednatel
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Položkový rozpočet stavby

Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 
2. ZŠ Leandra Čecha v NMnMStavba: 004a/2018

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ICO: 00294900Objednatel:

DIČ: CZ00294900Vratislavovo náměstí 
59231 Nové Město na Moravě

IČO: 28270495Zhotovitel: STAREDO s.r.o.

Maršovská
59231

DIC:
Nové Město na Moravě

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

88 225,00HSV

-45 499,08PSV

900,00MON

0,00Vedlejší náklady

26 000,00Ostatní náklady

69 625,92Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

69 625,92 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

0,08 CZKZaokrouhlení

69 626,00 CZKCena celkem bez DPH

NMNP] 18.2.2019dnev

z

Za objednatele
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Položkový rozpočet

Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v NMnS: 004a/2018

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠO: SO-01

Přívod pro nouzová svítidlaR: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství Celkemcena/ MJ
Všeobecné konstrukce a práce D+MDíl: 0 4 000,00
D+M Stavební výpomoci a úpravy.Např. drážky, průrazy, J HZS
prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení,, atd. ...Včetně 
veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích j 
prvků, povrchové úpravy,

200,001 Pol1491011 20,00000 4 000,00

Díl: M21 Elektromontáže 4 320,00
2 210120425 4,00000Mtž jistič nn 1 pól -63A ve skříni kus 200,00 800,00
3 210810005RT3 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně m 

dodávky CYKY 3Cx1.5
110,00000 32,00 3 520,00
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Položkový rozpočet
Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v NMnS: 004a/2018

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠO: SO-01

R: Odpočet HDMI kabelu7a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže -3 420,00

18 hodNapojení sděl. kabelu na stáv. datový RACK -1,00000 500,00 -500,00
m27 Kabel UTP Cat.5E vč. dodávky kabelu -100,00000 25,00 -2 500,00
ks -1,0000039 'zásuvka RJ45/5E IP44 420,00 -420,00
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Položkový rozpočet

Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v NMnS: 004a/2018

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠO: SO-01

Práce nad rámec dílaR: 8

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ množství cena/MJ
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 13 365,00

1 602016191 m2 | 297,00000|Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund 45,00 13 365,00

Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61 38 610,00
Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem ; m2 | 297,000002612471411 130,00 38 610,00

Ostatní konstrukce a práce-bourání 36 250,00Díl: 9
1,00000 35 000,00sestavDoplnění ovládání výtahu čipem3 91 35 000,00

4 96CD02aa92R1316Zapravení stávajícího poklopu dlažbou v 1.NP HZS 5,00000 250,00 1 250,00

NátěryDíl: 783 3 495,92
5 783424140 m 71,20000 49,10Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x 3 495,92

3,25*2*4+2*2*2*4+5,6*2+1*2 71,20000

Díl: 784 Malby 5 940,00
; m2 297,00000 20,00Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m6 784402801 5 940,00

Elektromontáže D+MDíl: M21 350,00
7 9 ;zásuvka demonotáž, zapuštění, d+m, zrušení kaelu 1.NP ' ks 1,00000 350,00 350,00

Ostatní D+MDíl: OST 28 000,00
8 OST0729153982R'Zpětné nastěhování a montáž zařízení do části stávajícího HZS 

řešeného prostoru (např. nábytek, vybavení, , zařízení, 
atd.j.Včetně odkrytí stávajících konstrukcí, předmětů a 
prvků.Včetně naložení na

50,00000 200,00 10 000,00

ksiZešikmení vodorovných ploch ve výtahové šachtě, bez 
nátěru

4,00000 2 000,009 0ST1 8 000,00

10|OST07191553992liDemontáž, vystěhování a příprava části stávajícího
řešeného prostoru k provádění bouracích, prací.Včetně 
D+M případného zakrytí a zabezpečeni stávajících 
konstrukcí, předmětů a prvků před

HZS 50,00000 200,00 10 000,00
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Položkový rozpočet

Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v NMnS: 004a/2018

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠO: SO-01

Neprováděné práceR: 8a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Celkemmnožství cena / MJ
-8 000,00Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce D+M

soubor -8 000,001 POI1491010 D+M Požární ucpávky 8 000,00-1,00000
-41 546,50Díl: 763 Konstrukce suché výstavby

2 7631314510P3919 D+M SU02.4 Protipožární SDK podhled na ocelový rošt m2 
v systému (požární odolnost dle PBŘ).Podhled, ze 
sádrokartonových desek s požární odolnosti dle PBŘ, 
konstrukce zocelových profilů CD,

-39 194,81-75,37464 520,00

-132 -132,00000

56,62536((3,5+0,15*2)*5,6-2,02*2,04)*3*1,1

-1 959,743 998763201919656ÍPřesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 
24 m

-391,94810 5,00%

4 99876329421 -391,94810 1,00 -391,95Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m

%

-6 238,50Díl: 784 Malby
5 784452B1392000RD+M Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná,

včetně penetrace. Vhodnou technologií.Včetně, veškerého 
přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.j.Včetně pomocných 
prací - vyčištění a

m2 -52,70000 95,00 -5 006,50

m2 ' -30,80000'6 784452B1392029RD+M Malba interiéru - stěny - disperzní otěruvzdorná,
včetně penetrace. Vhodnou, technologií.Včetně veškerého 
přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).Včetně pomocných 
prací -

-1 232,0040,00'

Díl: PBŘ -3 500,00Doplnění
7 PBŘCD019R1316 D+M PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - 

piktogramy, informační systém (značení, únikových cest, 
jprotipožárních výrobků, rozvaděčů, uzávěrů, ...J.Včetně 
jveškerého příslušenství,

150,00-10,00000 -1 500,00kus

8 PBŘPHPPRR1316 D+M PHP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasicí kus 
schopnost dle PBŘ.Včetně D+M držáků na, hasící přístroj 
a plastových skříněk. Včetně veškerého příslušenství, 
doplňků, kotevních a

-1,00000' 2 000,00 -2 000,00

-2 000,00Ostatní D+MDíl: OST
9 OSTCD011716R13Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle

technologie a postupů zhotovitele (předání, objednateli v 
listinné podobě).

kus -1,00000 2 000,00 -2 000,00
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