
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 04.03.2019 
 

 

1. Smluvní strany: 
    

1.1. Objednatel: 

 

Město Rychnov nad Kněžnou  
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136  

IČ:   00275336  

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města  

telefon: 494 509 100 

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou 

č. účtu: 27-1240286399/0800 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: 

Ing. Jan Skořepa, starosta města  

telefon: 494 509 100, 739 409 181 

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz 

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

Milan Bělka a Karel Čestický, odbor správy nemovitostí 

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 306, 602 114 822 nebo 606 883 210 

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, karel.cesticky@rychnov-city.cz 

 

(dále jen objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

 

W.H.A. systém s.r.o.  
sídlo: Uničovská 52, 787 01 Šumperk 

IČO: 61945251 

DIČ: CZ61945251 

Jednající Radek Sedláček, jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku  Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 12700 

telefon: xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

xVe věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně: 

Radek Sedláček  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xVe věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

Jan Hořava 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

x (dále jen zhotovitel) 
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2. Preambule Dodatku č. 1 
 

2.1. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, 

kterým se upravuje předmět plnění a celková cena díla: 

- Stávající skladba rekonstruované střechy obsahuje po zjištění dodavatele o 4 vrstvy 

lepenky a polystyrénu více, než bylo popsáno v PD, z důvodu toho je třeba tyto 

odstranit, což je příčinou vzniku viceprací a navíc také příčinou vzniku většího 

objemu nebezpečného odpadu, který je třeba zlikvidovat odbornou firmou. 

 

3. Předmět plnění – vymezení díla 
 

3.1. Předmět plnění specifikovaný v článku 3. Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 

doplňuje o vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami. 

Druh, rozsah a cena změn předmětu plnění jsou uvedeny v oceněném výkazu výměr 

víceprací, který je oddělenou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 

 

 

4. Doba plnění 
 

4.1. Na základě výše popsaných změn předmětu plnění díla se mění doba plnění uvedená 

v bodě 3.1 Smlouvy o dílo následovně: 

 

  c)  Provedení díla: nejpozději do 15.8.2019 

 

 

5. Cena díla a platební podmínky 
 

5.1. Na základě výše popsaných změn předmětu plnění se mění celková cena díla uvedená 

v bodě 4.1 Smlouvy o dílo následovně: 

 

Cena díla podle Smlouvy o dílo bez DPH  781.088,00 Kč  
 

Změna ceny – Dodatek č. 1 

Vícepráce celkem bez DPH    133.283,34 Kč 

Celková cena včetně Dodatku č. 1 bez DPH  914.371,34 Kč 

DPH 21%         192.017,98 Kč 

Cena díla včetně Dodatku č. 1 včetně DPH          1.106.389,32 Kč 

 

6. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1 
 

6.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnosti.  

 

6.2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po 

jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 

oběma smluvními stranami. 

 

6.3. Účastníci smlouvy podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před 

podpisem této smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění 

této smlouvy k dispozici.  

 

6.4. Tento dodatek bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn 

v registru smluv. Uveřejnění dodateku v registru smluv zajistí Objednatel. 

 



6.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v tomto dodatku není považován za 

obchodní tajemství. 

 

6.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne.................2019, číslo Usnesení 

................./2019 

 

6.7.  Smluvní strany dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své 

podpisy. 

 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne…………....V Šumperku   dne...................2019 

   

 

Za objednatele:   Za zhotovitele:  

 

 

 

…………………………………….                     ………………………………………… 

za Město Rychnov nad Kněžnou                              za W.H.A. systém s.r.o. 

Ing. Jan Skořepa - starosta města    Radek Sedláček, jednatel  


