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Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo č. V2019-248/OO ze dne 26.04.2019 

 

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:  

 

Objednatel:                Město Nový Jičín 
Se sídlem:    Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín    

Zastoupen:                   Bc. Stanislavem Kopeckým, starostou města 

IČO:                                                00298212 

DIČ:                 CZ00298212 

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 

Číslo účtu:    326801/0100 

Zástupce ve věcech smluvních:  Bc. Stanislav Kopecký, starosta města 

Zástupci ve věcech technických  

a realizace stavby:     xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Oddělení hospodářské 

správy a krizového řízení Městského úřadu Nový Jičín 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

 

Zhotovitel :     Pragoclima, spol. s r.o.  

Se sídlem :     U trati 3134/36a, Praha 10 

Zastoupen :  xxxxxxxxxxx-vedoucím pobočky Ostrava, na základě 

plné moci  

IČO :      14890984  

DIČ :      CZ14890984  

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2402  

Bankovní spojení :    KB Praha10  

Číslo účtu :     6048101/0100  

Zástupce ve věcech smluvních :  xxxxxxxxx  

Zástupce ve věcech technických:  xxxxxxxxx  

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : xxxxxxxxx - vedoucí pobočky Ostrava  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Klimatizační jednotky v 

objektu MěÚ Nový Jičín na ul. Divadelní 1” a potřeby víceprací uzavírají smluvní strany po 

vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2019-248/OO ze dne 26.04.2019 

tohoto znění:   

 

 

I. 

 

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 
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„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Stavební úpravy domu 

č.p. 139/1 na ul. Divadelní – 2.etapa“ zpracovanou firmou H&B REAL, a.s., Smetanova 

1484, 755 01 Vsetín, IČO: 45197504, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou 

součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací, který je přílohou č. 2  a nedílnou 

součástí této smlouvy.  

Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 3x týdně 

– PO, ST, PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při 

předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na 

staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze 

vyhrazené prostory.“ 

 

 

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto: 

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 

platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 1.601.067,48 Kč bez DPH 

(slovy:jedenmilonšestsetjednatisícšedesátsedm,48).“ 

 

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto: 

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a  Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací.“ 

 

 

II. 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti 

v nezměněném znění. 

 

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.  
 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a 

zhotovitel jeden stejnopis. 

 

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 

 

 

Příloha:  Oceněný soupis víceprací 

 

V Novém Jičíně dne 14.06.2019                     V Ostravě dne 14.06.2019 

 

Za objednatele                                                                   Za zhotovitele 

 

 

------------------------                                                               ------------------------- 

Bc. Stanislav Kopecký      xxxxxxxxx 

starosta města                                                                      dle plné moci 


