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uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.1 Objednatel

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:

SMLUVNÍ STRANY

MĚSTO KURIM
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
CZ00281964
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

Zástupce Objednatele pro věci technické:

(dále jen Objednatel)

1.2 Zhotovitel

Název: PKS stavby a.s.
Sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, odd. B, vložka 930
IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059
Statutární zástupce: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zástupce Zhotovitele pro věci technické:

(dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s či. 13 Změna smlouvy, na změně ceny díla dle
Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 ze dne 29.1.2016 (dále jen „Smlouva"), a to z důvodu
víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem
investora. •*<■•• <

2.2. Na základě výše uvedeného byly provedeny vícepráce v těchto cenách:

Vícepráce: cena bez DPH 191 984,44 Kč

DPH 40 316,73 Kč

cena vč. DPH 232 301,17 Kč



Méněpráce: cena bez DPH -152 260,88 Kč
DPH - 31 974,78 Kč
cena vč. DPH -184 235,66Kč

Z tohoto důvodu se zvyšuje cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067 o částku ve
výši 48 065,51 Kč včetně DPH (cena bez DPH: 39 723,56 Kč + DPH 21 %: 8 341,95 Kč)

a či. 4. odst. 4.1.1 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění a nově zní takto:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH

DPH

Cena celkem vč. DPH:

30 550 074,11 Kč

6 415 515,09 Kč

36 965 589,20 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 5 se stává příloha - ocenění víceprací a méněprací ZL č. 29.

3.

3.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2,
Dodatku č.3 a Dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 ze dne 29.1.2016 je vyhotoven ve čtyřech
stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
vyhotoveních.

3.3. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 ze dne 29.1.2016 nabývá platnosti dnem
podpisu obou smluvních stran stím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením
uvedeným v tomto dodatku.

3.4. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0067 bylo schváleno usnesením Rady
města Kuřim č. 462/2016 ze dne 16.11.2016.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují
svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany
se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický
obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město
Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření."

Účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem
uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dneJf://:. 2016 V AA/vjf (L^&H,.2016

Za Zhotovitele

Mgr. Ing. Drag
Stará

alovský ng. Petr Pejchal
fedseda představenstva


