
 

 

DODATEK č.1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.: 0295/2019/SOD/OMI ZE DNE 30. 5. 2019  

(DÁLE JEN „DODATEK Č.1“) 
 

 
„ZŠ Wagnerovo nám. – úprava kotelny a regulace topení“ 

 
 

mezi 

Název Město Beroun 

IČO 00233129 

DIČ CZ00233129 

Adresa sídla Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 

Právní forma 801 - Obec 

Osoba oprávněná zastupovat 
objednatele RNDr. Soňa Chalupová, starostka  

Zástupce ve věcech 
technických 

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun, 
tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz 
Marek Hubený, odbor majetku a investic  MěÚ Beroun, tel. č. 
311 654 126, email: omi1@muberoun.cz 

dále jen objednatel – na straně jedné 
 
a 
 

Název FLEA s.r.o. 

IČO 28049802 

DIČ CZ28049802 

Adresa sídla Vilémovská 1602, 347 01 Tachov 

Právní forma s.r.o. 

Zápis v obchodním rejstříku OR vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22812  

Osoba oprávněná 
k zastupování ve věcech 
smluvních 

Ing. Adam Sluka, jednatel, 739065991 

osoba oprávněná 
k zastupování  ve věcech 
technických (kontaktní osoba) 

Ing. Adam Sluka, jednatel, 739065991 

Bankovní spojení XXXXXX 

Číslo účtu XXXXXX 

dále jen zhotovitel – na straně druhé 
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1. Úvodní ustanovení 
 
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2019 smlouvu o dílo – ZŠ Wagnerovo nám. – úprava kotelny a 

regulace topení (dále jen „smlouva“). 
 

1.2  V souladu s čl. 13. 3. smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen 
„dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s  tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a 
zůstává v platnosti. 

 
1.3 Tento dodatek je uzavřen na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu    

dodatečných prací a méněprací požadovaných objednatelem a nutných víceprací, jejichž provedení 
nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat  a potřeba jejich provedení vznikla v průběhu 
provádění díla.  

 
2. Předmět dodatku 

 
2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu prováděných prací na díle, jak je uvedeno 

v příloze tohoto dodatku, a jeho cena, jak uvedeno níže v tomto článku dodatku. 
 
2.2 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl.  2.1 tohoto dodatku č. 1 navyšuje o částku 39 460,52 

Kč bez DPH, DPH 21% 8 286,71  Kč, celkem s DPH 47 747,23 Kč.  
 

2.3 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran v čl. 4.1 smlouvy se mění takto: 

 
„ZŠ Wagnerovo nám. – úprava 

kotelny a regulace topení“ 

Cena celkem  
bez DPH 

DPH 21 % 
Cena celkem  

s DPH 

Celkem 2 897 512,52 Kč 608 477,63 Kč 3 505 990,15 Kč 

 
 

3. Závěrečná ustanovení  
 
3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv. 
 

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto 
dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, 
nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. 

 
3.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a 

práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.  
 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 

3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží dva. 
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3.6 Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci 
připojují své podpisy 
. 

3.7 Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno Radou města 
Beroun usnesením č 449/24/RM/2019 dne 4.9.2019 Město Beroun prohlašuje, že byly splněny 
všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

 
3.8 Přílohou tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací – rozpočet s výkazem výměr na akci 

Beroun  - ZŠ Wagnerovo nám. – úprava kotelny a regulace topení  

. 

 

     V Berouně dne  9.9. 2019                                V Praze dne 23.8.2019  

 

 

 

  

                         ___________________                ___________________ 
         RNDr. Soňa Chalupová                     Ing. Adam Sluka  
                    starosta            jednatel FLEA s.r.o. 

 
         

                                                                                                                                         



Stavba:

Objekt:

JKSO: 8013 CC-CZ:
Místo:  BEROUN - WAGNEROVO NÁMĚSTÍ 458 Datum:

Objednatel: IČ:
Město Beroun DIČ:

Zhotovitel: IČ:
FLEA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
xxxxxxxxxxxxxxxx DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Adam Sluka, FLEA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VÝMĚNA KOTLŮ A TECHNOLOGIE KOTELNY - V OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN

Vícenáklady

12.09.2019

00233129

28049802
CZ28049802

69769419

28049802
CZ28049802

39 460,52

39 460,52

39 460,52 8 286,71

0,00 0,00

47 747,23
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Stavba:

Objekt:

Místo:  BEROUN - WAGNEROVO NÁMĚSTÍ 458 Datum:

Objednatel: Město Beroun Projektant:
Zhotovitel: FLEA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

Vícenáklady

1 985111111 m2 15,000 250,00

2 612821031 m2 17,000 261,00

3 612311141 m2 17,000 234,00

4 978059541 m2 2,000 79,60

5 9999999/R1 m 2,000 1 380,00

6 725991812 /R ks 23,000 180,00

7 725821312/R ks 1,000 2 290,00

8 725829101 ks 1,000 257,00

9 9999999/R2 ks 1,000 1 580,00

10 9999999/R3 ks 1,000 4 945,00

11 611315423 m2 23,680 349,00

12 9999999/R4 kpl 1,000 2 900,00

1 580,000

4 945,000

8 264,320

4 437,000

3 978,000

159,200

2 760,000

4 140,000

2 900,000

3 750,000Otlučení omítek stěn

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v 
rozsahu plochy do 50%

Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná 
ručně

zasekání potrubí SV do zdi, zahození, štukování

Demontáž konzol zdvojených pro potrubí

Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým 
kulatým ústím

osazení revizních dvířek pod komín, dodávka a 
montáž

Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a 
klasické

připojení impulzního vstupu pro měření 
spotřeby, vizualizace, dokumentace

dodávka atypické  části T-kus s koncovým 
spodním dílem pro odvod kondenzátu

2 290,000

257,000

39 460,52

39 460,52

xxxxxxxxxxxxxxxx
Ing. Adam Sluka, FLEA s.r.o.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

VÝMĚNA KOTLŮ A TECHNOLOGIE KOTELNY - V OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN

Vícenáklady

12.09.2019
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