
 Dodatek č. 1 

Smlouvy o dílo  

 

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:   0554/2018 

Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:    

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:                                          Město Vsetín 

se sídlem:    Svárov 1080, 755 24 Vsetín   

zastoupeno:  Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města 

Zastoupení : 

Ve věcech smluvních:                        Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města 

Ve věcech technických:                     Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru                       

 IČ:      00304450 

 DIČ:     CZ00304450 

   

dále jen „objednatel“ 

 

 

2. Zhotovitel:                                            TM Stav, spol. s r.o. 

se sídlem:      Jasenice  729, 755 01 Vsetín 

zastoupená     prokuristkou                                                          

Zastoupení: 

Ve věcech technických:                   

IČ:  48399477  

DIČ:  CZ48399477  

bankovní spojení:  

číslo účtu:    

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.  C, vložka  č. 10457 

 

dále jen „zhotovitel“  
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INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
„Řemeslo má budoucnost - stavební úpravy základních škol Vsetín“ 
– část 3 - ZŠ Vsetín, Sychrov 97 – polytechnické vzdělávání 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU              VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ   

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 6 471 989,- Kč 

  

 

II. 

Změna smlouvy  

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.10.2018 Smlouvu o dílo na stavební práce na akci: “ „Řemeslo má 
budoucnost - stavební úpravy základních škol Vsetín“ – část 3 - ZŠ Vsetín, Sychrov 97 – polytechnické 
vzdělávání  “.  

2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Specifikace díla a Článku VII. Cena díla. 

3. Článek IV. Specifikace díla se doplňuje o odst. 9 který zní:  

Dílo specifikované v odst. 1 tohoto článku se rozšiřuje o následující práce dodávky a služby (dále jen 
vícepráce) 
- doplnění oplechování stávajících okenních parapetů a úpravu vnějšího ostění po výměně oken, 

doplnění podlahy v m.č. 137, instalaci SDK předstěny v m.č. 140, rozšíření niky pro rozvaděč v 2. 

NP, montáž akustického podhledu v m.č. 165, doplnění izolace do akustických podhledů.  

Vícepráce jsou přehledně zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto 
dodatku - Přílohu č. 1.   

4. Článek IV. Specifikace díla se doplňuje o odst. 10 který zní:  

Dílo specifikované v odst. 1 tohoto článku se ponižuje o následující práce dodávky a služby (dále jen 
méněpráce) 

- vynětí položky Zajištění podkladů ke kolaudaci stavby, odpočet obyčejného podhledu v m.č. 165 a 
opravu chybné výměry zazdívky otvorů v příčkách. 

Méněpráce jsou přehledně zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto 
dodatku - Přílohu č. 2.   

5. Cena díla Článek VI. Odstavec 1 se mění následovně: původní text odst. 1 vyjadřující cenu díla se ruší a 
nahrazuje se touto tabulkou: 

 

Rekapitulace ceny 

 

Základní (Kč) DPH 21% (Kč) Cena včetně DPH 
(Kč) 

Cena díla dle původní smlouvy  6.469.000,00 1.358.490,00 7.827.490,00 
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Cena za vícepráce dle přílohy č. 1  192.095,00 40.340,00 232.435,00 

Cena za méněpráce dle přílohy č. 2  -124.145,00 -26.070,00 -150.215,00 

Cena díla celkem  6.536.950,00 1.373.760,00 7.909.710,00 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“). 

5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.   

6. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření 
stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na svém 6. zasedání, 
konaném dne 22. 2. 2019, pod číslem usnesení 26/6/RM/2019 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

na stavební práce akce: „Řemeslo má budoucnost - stavební úpravy základních škol Vsetín“ – část 3 - 
ZŠ Vsetín, Sychrov 97 – polytechnické vzdělávání  “. 

 

Příloha č.1 – Položkový rozpočet stavby - vícepráce 

Příloha č.2 – Položkový rozpočet stavby - méněpráce 

 

za objednatele:                 za zhotovitele: 

 

 

Ve Vsetíně dne: …………..               Ve Vsetíně dne: …………….    

 

 

   

………………………………..    ………………………………….    

Město Vsetín     TM Stav, spol. s r.o.  

Mgr. Ing. Jiří Růžička                               Irena Kratochvílová  

starosta města     prokuristka 


