
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 02/2019/REUP
podle příslušných ustanovení § 2586 a nás! zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1.

Smluvní strany
Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk 
IČ: 00279846
DIČ: CZ00279846 ^
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města 
zastoupené ve věcech technických: 
e-mail: __________________

(dále jen „objednatel")

Stavitelství EU s.r.o.
se sídlem Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk
IČ: 27521711
DIČ: CZ27521711
Bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23910 
zastoupená ve věcech smluvních: Miloš Sloupenský, jednatel společnosti 
zastoupená ve věcech technických: Miloš Sloupenský, jednatel společnosti,

(dále jen „zhotovitel")

společně {„smluvnístraný')

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo,

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Žamberk - Realizace 
parkovacích stání na nám. Gen. Knopa".

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 27.3.2019 (dále jen „dodatek") je změna v článku II. 
Předmět díla a v článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto;

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce specifikované ve změnovém listě č. 1/2019, který je přílohou a nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

V článku IV. Cena díla odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Cena za dílo je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky, zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisfi a upravená v souladu s článkem 4.5. a 4.6. smlouvy 
o dílo. Dohodnutá celková smluvní cena díla se z částky 755.940,63 KČ bez DPH navyšuje o + 34.528/60 Kč 
bez DPH a celkem tedy činí:

Cena bez DPH

DPH 21 o/o činí

Cena celkem včetně DPH

Rozsah díla se navyšuje o vícepráce (ZL č. 1/2019)

790.469.23 Kč 

165.998,54 KČ 

956.467,77 KČ

-r- 34.528,60 Kč bez DPH



Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem die zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu 
s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 02/2019/REUP ze dne 27.3.2019 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Žamberka č. 17/2019-RADA/910 dne 
13.6.2019.

Příloha: Změnový list č 01/2019 včetně specifikací (položkového rozpočtu)

Ve Vamberku, dne: 

za: Stavitelst\^U s.r.o.

v Žamberku, dne; ^ g gg 20I9 

za: Město Žamberk

*^loš sybpenský, jednatel Ing. Bc./Oldnch Jedlička, starosta města



ZMĚNOVÝ LIST c/^/oZZ.* 01/2019
Zhotovitel; Stavitelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99. 5Í7 54 Vamberk
Název akce: Žamberk - Realizace parkovacích stání na Nám. Gen. knopa
Změnový list vystavil: město Žamberk

Předmět změny:

Předmětem změny jsou vícepráce provedené v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon").

Popis a zdůvodnění změn:

- vydláždění části starého chodníku u místa pro přecházení (řešení návaznosti starého a starého 
chodníku)

' úprava části podloží plochy parkoviště
- změny v dopravním značení (doplnění DZ na základě požadavku speciálního stavebního úřadu)

Vícepráce činí celkem 34.528,60 bez DPH (41.779,60 vč. DPH)

Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo č. 02/2019/REUP ze dne 27.3.2019. 
Zvýšení nákladů rozpočtuje předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů; 0

Cena méněprací bez DPH celkem: Cena víceprací bez DPH celkem;

—- Kč + 34.528,60 Kč

Výsledná cena změny bez DPH celkem; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

+ 34.528,60 Kč
-/'i

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele;

Miloš Sloupenský - jea^Ltrrs



ROZPOČET
Stavba: Parkovíšté • Náměstí Gen. Knopa 
Objekt: Provedené více práce 
Misto Žamberk

Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV

1 564831111

2 564651111

3 59245016

914111111

5 404442580

6 404452560

7 914511112

e 404452250

I 9 404452530

10 404452400 

: 11 916241112 

12 916991121

Práce a dodávky HSV

Komunikace
I

Podklad ze élérkodrti SD s rozprostřenim a zhutněním, po j 
zhutnění 11. 100 mm im2

Podklad ze štěrkodni SD s rozprostřením a zhutněním, po
zhutriěnitl. 150 mm _ ______________,m2

dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm pfirodni ___ m2

Ostatní konstrukce a prác^l^uránt___  ____
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 
objímkami na sloupky nebo konzoly |kus

výrobky a tabule onenlačni pro návěstí a zabezpečovací 
zařízeni silnični značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL 

plech AI NK. 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 
obdélníkové značky IP8.lP9.IPn.IP12. /Pl3,/Sí5, IJ1-15.
E2.F12 600x700 mm AL- kus

výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací 
zařízeni silniční značky dopravní svislé upínací svorky na 
sloupek US 60

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky _ _ _ ___

výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací 
zařízeni silnični značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 35

výrobky a tabule orientační pro návésii a zabezpečovací 
zařízeni silniční značky dopravní svislé vička plastová na 
.sloupek 60 __ ____ ___ _______

výrobky a tabule orientační pro nšvéstl a zaůezpečovac/ 
i zařízení silnični značky dopravní svislé patky hliníkové HP

Osazeni obrubníku kamenného ležatého bez boční opéry do 
loze z betonu prostého

Lože pod obojbníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého tř. C 12/16

Celkem

kus

_ 5_6,000,

172,000
21,000;

1,000

75,30.

106,001.

265,Oo[

177,00,

34 528,60 0,837

28 013,80 ____

4 2J6,8p,____ __

18 232,00 i_____

___ 5565,0^________

hoo^.

lOQOl

_ 1090,00

64.501

6 51A8P^

177,001

_ 1 090, OOj____

___

. .0.837

kus
i

1,000 805,00; ... -80AQ0 —

,kus .. .. lOOO 499,001 49_^00 .

kus 1,000 14,80; 14,80

J
■kus tm[. 542,00- . 542.00 —

im 6,000 326,25 1 957,50 0,837

;m3 _ 0,600 .... _2.Z30.00___ . ..1 365,00

34 528,60 0,837
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