
 

 

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících 
provádění staveb, mezi smluvními stranami 

Město Odry 
Adresa:   Masarykovo náměstí 16/25 
Zastoupeno:   Ing. Liborem Helisem, starostou města 
IČ:   00298221 
DIČ:   CZ00298221 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:   27-1765068319/0800 
 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný 
 
Zástupce ve věcech technických (TDI):   
Zástupce ve věcech autorského dozoru:   
Koordinátor BOZP:     
případný TDI, AD a koordinátor BOZP, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem 
ve stavebním deníku. 
dále jen „objednatel“ 

Zhotovitel: 
a) Gardeline s.r.o. 
(vedoucí společník) 
Zapsaná v OR, vedeného u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435 
Se sídlem:    Litoměřice, Šeříkova 405/13, PSČ 412 01 
Zastoupena:   Ing. Miloš Náprstek - jednatelem   
IČ:   27263827 
DIČ:   CZ27263827 
Bankovní spojení:   KB, a.s. 
Číslo účtu:   107-1361330237/0100 
Bankovní spojení:   ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:   194984094/0300 
Zástupce ve věcech technických:     Ing. Petr Skřivánek  
 
b) FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
(společník) 
Zapsaná v OR, vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144 
Se sídlem:    Mlýnská 388/68, Trnitá, PSČ 602 00, Brno 
IČ:   25317628 
DIČ:   CZ25317628 
Bankovní spojení:   KB, a.s. 
Číslo účtu:   240048-621/0100 
dále jen „zhotovitel“ 
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Smluvní strany uzavřely dne 04.01.2019 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou 
stavební práce spojené s realizací stavby „Revitalizace sídliště Míru v Odrách,“ 

 

Smluvní strany se dohodly takto:  

Mění se a doplňuje článek č. VII. Cena díla – SOD ze dne 04.01.2019 
Z důvodu Víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:   
Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran  
Cena bez DPH       41.798.418,00  Kč 
Cena za vícepráce Dodatek č.1           139.740,58  Kč 
Cena za méněpráce Dodatek č.2         -391.740,09  Kč 
Cena celkem bez DPH      41.546.418,49  Kč 

DPH 21 %          8.724.747,88  Kč  
Cena celkem včetně  DPH     50.271.166,37  Kč                      

(slovy: čtyřicetjednamilionůpětsetčtyřicetšesttisícčtyřistaosmnáctkorunčtyřicetdevěthaléřů bez 
DPH) 

Vícepráce a méněpráce jsou sjednány na základě § 222, odst.4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek. 
 
Vícepráce a méněpráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.  
Ustanovení SOD ze dne 04.01.2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.  
 

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 18. 
schůzi dne 15.08.2019 usnesením č. RM/22/18/2019. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
tento dodatek jeho uveřejněním v 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), ve znění pozdějších předpisů. 

Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží 
dvě vyhotovení. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy: 

1. Oceněné soupisy méněprací  (položkový rozpočet) 

 

V Odrách dne 19.08.2019 V Litoměřicích dne 19.08.2019 

 
 
 
 

………………………….. 
Ing. Libor Helis 
starosta města 
objednatel 

 
 
 
………………………………. 
Ing. Miloš Náprstek 
jednatel společnosti 
zhotovitel 

na základě plné mocí ze dne 24.9.2018 

 


