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1.

Ing. Radek Fila, vedoucí odboru SMM

a

2.

ČI. I

1

Smluvní strany se dohodly na úpravě částí předmětu plnění dle čl. I Smlouvy o dílo, a to v souladu 
s dokumentem Změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu 
č. 1. Úpravy předmětu plnění jsou podrobně specifikovány v rozdílovém položkovém rozpočtu, 
který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 2.

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené 
dne 09.05.2019, jejímž předmětem bylo provedení díla „Oprava střechy na objektu č. p. 79 ve 
Slavkovicích“. Tímto Dodatkem č. 1 se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje 
následovně:

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 09.05.2019

GMJ spol. s r.o.
se sídlem Rolnická 660/5, Bohunice, 625 00 Brno
IČ: 25529064
DIČ: CZ25529064
zastoupená Martinem Gregarem, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Gregar, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 5363870227/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis, zn.: C 29747 
(dále jen „zhotovitel“)
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ČI. II

Smluvní strany se dohodly na změně textu odst. 1. ČI. IV smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst. 1. ČI. IV ve znění:1.

se ruší a nahrazuje tímto textem:

ČI. Ill

1.

2.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.3.

4.

5.

6.

7.

8.

2

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové 
Město na Moravě, které je povinno tento Dodatekč. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 exemplářích splatností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Tento Dodatek č. 1 obsahuje 3 
strany textu a jeho nedílnou součástí jsou přílohy uvedené níže.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 6. schůzi konané dne 18.03.2019 pod bodem č. 21/6/RM/2019 programu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Zhotovitel výslovně souhlasí 
s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy - 
registru smluv.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených 
zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl 
ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 1 423 644,- Kč bez DPH,
(slovy: jedenmiliončtyřistadvacettřitisícšestsetšedesátčtytikorunčeských)
(dále jen „cena“).“

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 1.379.487 Kč bez DPH,
(slovy: jedenmiliontřistasedmdesátdevěttisícčtyřistaosmdesátsedmkorunčeských)  
(dále jen „cena“).“

Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v 
platnosti.



9.

S . . 2,0 4V Novém Městě na Moravě dne V Novém Městě na Moravě dne-3. 09. 2019

Objednatel: Zhotovitel:

3

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Stanislav Marek 
místosta rosta

Martin Gregar 
jednatel

10. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
Příloha č. 2 - Rozdílový položkový rozpočet

/



1
příloha č.1

Změnový list č. 1

Oprava střechy na objektu č. p. 79 ve Slavkovicích

Méněpráce

Vícepráce

Méněpráce celkem

:)()l |c

-81 761,40 Kč 
-11 011,20 Kč 
-84 235,68 Kč 

-195 000,00 Kč

1. Fólie strukturální Jutadren
2. Dodávka a montáž zachytávačů sněhu v barvě střešní krytiny
3. Oplechování horní hrany komínů 3 ks

143 171,60 Kč 
178 080,00 Kč

6 600,00 Kč

1. Fólie difuzní podstřešní na krokve
2. Demontáž stávající falcované plechové krytiny nad přístavbou
3. Dodávka a montáž nové plechové střešní krytiny nad přístavbu
4. Dodávka a montáž hliníkových zachytávačů sněhu

DPH (21%)
9 272,90 Kč

CENA bez DPH 
-44 156,68 Kč

CENA vč.DPH
53 429,58 Kč
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29.08.2019 příloha č. 2

Rozdílový položkový rozpočet, Výměna střešní krytiny domu č.p. 79 ve Slavkovicích

765901112R00

764-006 m

m2
764-006

CELKEM DODATEK C.1, bez DPH -44 157 Kč

pozn.: Změna materiálu na Ruukki 40, Classic s prolisem

Zhotovitel: Objednatel.

rodílový položkový rozpočet 1/1

méněpráce
45
35 764-000
26|764312822R00
41

834,30000
183,52000
183,52000
300,00000

650,78000
168,00000

3,00000

vícepráce / změna materiálů
45|765901112R00

41
220,00

1 060,00
2 200,00

Fólie strukturální Jutadren
D+M zachytávač sněhu, trubkový 3m 
oplechování horní hrany komínů

Fólie difúzní podstřešní na krokve 
D+M plechové střešní krytiny .. 
Demontáž krytiny hladké z tabulí.... 
D+M zachytávač sněhu, trubkový 3m

m2 
m2 
m2

m
ks

327 851,60 Kč
143 171,60
178 080,00

6 600,00

98,00 
459,00

60,00
650,00

-372 008,28 Kč 
81 761,40
84 235,68
11 011,20

195 000,00




