
DODATEK č. 1
KE S M L O U V Ě O D Í L O

číslo smlouvy zhotovitele: 19SoD001-19R004
číslo smlouvy objednatele: SML/0343/2019/ORM

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiří Kudláček, starosta
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. 1320831/0100
Telefon: 581 828 111
Fax: 581 828 650

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: BUILDEKO, s.r.o.

Sídlo: Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 59974
zastoupen: Ladislav Blizňák, jednatel
IČO: 03386961
DIČ: CZ03386961
Bank. spojení:
Telefon:
Fax: -

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ladislav Blizňák
ve věcech technických: Ladislav Blizňák

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“
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I. Úvodní ustanovení 
 
1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 23.5.2019 Smlouvu o dílo evidovanou pod 

č. SML/0343/2019/ORM (č. zhotovitele 19SODE001-19R004) „Vzduchotechnika Domova seniorů“, 
(dále jen „Smlouva o dílo“). 

2. Tento dodatek uzavírají smluvní strany ve smyslu článku XIII. odst. 13. 1 Smlouvy o dílo.  V průběhu 
realizaci předmětného díla došlo k nutnosti provést vícepráce a neprovádět práce, které jsou 
specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

 
 

II. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým 
se rozšiřuje předmět plnění o položky uvedené v soupisu prací Změnového listu č. 1, který je 
Přílohou č. 1 k Dodatku č. 1. Zároveň se mění a nově nahrazuje text v článku V. Cena za plnění a 
platební podmínky, odstavec 5.1 tak jak je dále uvedeno.   

 
 V.  Cena za plnění a platební podmínky,  
       text odstavce 5. 1. se mění a nahrazuje nově textem takto: 

 
5.1.  Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č.    
        526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací,   
        výkazem výměr, soupisem prací Změnového listu č.1, který je přílohou č.1 k Dodatku č.1 a činí   
        v konečné výši částku 6 833 214,-  Kč bez DPH (slovy: šest milionů osm set třicet tři tisíc dvě stě   
        čtrnáct korun českých), tj. 7 858 196,-  Kč včetně DPH (slovy:  sedm milionů osm set padesát osm  
        tisíc jedno sto devadesát šest korun českých).  

 
 
I I I .  Závěrečná ustanovení  
 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0343/2019/ORM (č. zhotovitele 19SODE001-19R004) 

zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.  

2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že 
dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 1 povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.   

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 

jeho uveřejnění v Registru smluv.  

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0343/2019/ORM (č. 

zhotovitele 19SODE001-19R004) řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem 

jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních 

stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.      

6. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Hranic usnesením č………………………………….ze dne ……………… 
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V Hranicích dne  ………………..              Ve Vsetíně dne ………………………….. 
 
 
 
 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
Město Hranice                  BUILDEKO, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………               …………………………………………………………… 
Jiří Kudláček                                 Ladislav Blizňák 
Starosta                                                                                   Jednatel  
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č.1 – změnový list č.1      


