
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Město Znojmo, Obroková 1/1, 669 02 Znojmo

Statutární zástupce: Jan Grois, MBA

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-5054880237/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb, Martin

Moltaš, referent odboru investic a technických služeb

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Statutární zástupce: člen představenstva

e-mail: firesta@firesta.cz

telefon: 543 532 231

fax: 543 532 232

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 250048621/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: vedoucí střediska

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)



II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 17. 7. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
realizace díla s názvem: „Rekonstrukce opěrné zdi, komunikace a veřejného osvětlení na ulicích
Bala a Na Vyhlídce“ spočívající v provedení opravy komunikace, rekonstrukce opěrné zdi a
rekonstrukce veřejného osvětlení (dále jen smlouva o dílo).

2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu dílčích změn předmětu smlouvy, kdy
smlouva o dílo se mění následovně:

Článek VII. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na
základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro
veřejnou zakázku „Rekonstrukce opěrné zdi, komunikace a veřejného osvětlení na ulicích Bala
a Na Vyhlídce” včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných
objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH 7 101 745,45 Kč

Výše DPH 1 491 366,54 Kč

Cena včetně DPH 8 593 111,99 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 17.
6. 2019, usnesením č. 29/2019, bodem č. 1324.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 3 – Změnový rozpočet.

Objednatel Zhotovitel

Ve Znojmě dne…………………. V Brně dne………………….

…………………………………… ……………………………………
Město Znojmo FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Jan Grois, MBA, starosta člen představenstva


