
Dodatek č. 1 SML/0442/2019/ORM/1

K S M L O U V Ě O D Í L O

číslo smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: SML/0442/2019/ORM

uzavřená 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
DIČ: CZ00301311
Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Jiří Kudláček
- technických: Ing. Dagmar Čabalová, Bc. Vlasta Zapatová

Bankovní spojení : bočka Hranice
Číslo účtu :
Telefon : 581 828 232

a

Zhotovitel: EKOINVESTA spol. s r.o.
Sídlo: Tř. 1.máje 328, 753 01 Hranice
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14203
zastoupen: Michal Derych – jednatel společnosti

Jaromír Derych – jednatel společnosti
IČO: 64618447
DIČ: CZ64618447
Bank. spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.účtu:
Telefon: 581603177
E-mail: ekoinvesta@ekoinvesta.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Michal Derych – jednatel společnosti
ve věcech technických: Petr Sehnálek – koordinátor staveb

společně dále jen „smluvní strany“.

1.

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 3.7.2019 Smlouvu o dílo vedenou pod č.
SML/0442/2019/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení
„Rekonstrukci kotelny v ZŠ Drahotuše“, která zahrnuje stavební práce spočívajících v
celkové rekonstrukci stávající plynové kotelny v budově ZŠ Drahotuše, Hranická č. p. 100,
v I. NP.
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2. 
 Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. čl. XIII. odst. 13.1 Smlouvy o dílo na uzavření 

tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, a to z důvodů provedení změn v rámci 
provádění rekonstrukce stávající plynové kotelny. Jedná se konkrétně o méněpráce a 
vícepráce:  
Vícepráce 
Stěnu potáhnout sklovláknitým pletivem a následně na stěnu nanést 3mm vápenného 
štuku. Dodávka a montáž membránového tlakoměru a obklad stěn keramickými 
obkladačkami RAKO.  
Méněpráce 
 Osazení ohřívač vody o objemu 165 l místo ohřívače 265l, jak bylo uvedeno v projektové 
dokumentaci.  
Nebude provedena jímka v kotelně včetně dodávky ponorného čerpadla Wilo.  
 
Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje v článku II. Předmět smlouvy, v odstavci 2.1 nový bod 
2.1.1. s textem takto: 
 
2.1.1. Předmět díla specifikovaný v odst. 2.1 tohoto článku se Dodatkem č. 1 doplňuje o 
vícepráce a méněpráce takto: 
Vícepráce 
Stěnu potáhnout sklovláknitým pletivem a následně na stěnu nanést 3mm vápenného 
štuku. Dodávka a montáž membránového tlakoměru a obklad stěn keramickými 
obkladačkami RAKO.  
Méněpráce 
 Osazení ohřívač vody o objemu 165 l místo ohřívače 265l, jak bylo uvedeno v projektové 
dokumentaci.  
Nebude provedena jímka v kotelně včetně dodávky ponorného čerpadla Wilo.  

 
Bližší specifikace dohodnutých změn (druh, rozsah a cena) uvedena v Příloze č. 1 – 
Položkový rozpočet k tomuto dodatku. 
 
Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje v článku V. Cena za plnění a platební podmínky, odst. 
5.1. poslední věta takto: 
 
Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je 
Přílohou č. 2 této smlouvy a dle položkového rozpočtu k dodatku č.1. 
 
 
 
 

2. Tímto Dodatkem č. 1 se nemění cena díla sjednaná v čl. V. Smlouvy o dílo (cena 
víceprací bez DPH je + 35.364,55 Kč, cena  méněprací bez DPH je - 35.364,55 Kč), taktéž 
termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy o dílo zůstává nezměněn. 
 

 
 

3. 
 Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.  

2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění 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), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na 
vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v 
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Registru smluv.   

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.   

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 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 dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.    

6. Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou 
součástí smluvního ujednání.   

7. Podmínka platnosti tohoto právního úkonu byla splněna jeho předchozím schválením 
usnesením 560/2019 - RM 17 ze dne 20. 8. 2019 

 
V Hranicích, dne ………………….                                         V Hranicích, dne…………… 
 
  
 
 
 
 
-------------------------------------------------                             ------------------------------------------------------------ 
      Jiří Kudláček                                      Michal Derych, jednatel 
    objednatel, starosta                                                         
                                                                                     
    
 
                                                                                  ---------------------------------------------------- 
                                                                                    Jaromír Derych, jednatel                                                       
 
 
 
 
Příloha: 
Položkový rozpočet 


