
 

 

DODATEK �.1  
KE SMLOUV� O DÍLO �.: 0294/2019/SOD/OMI ZE DNE 30. 5. 2019  

(DÁLE JEN „DODATEK �.1“) 
 

 
„ZŠ Wagnerovo nám. – vým�na termoventil�“ 

 
 

mezi 

Název M�sto Beroun 

I�O 00233129 

DI� CZ00233129 

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

Právní forma 801 - Obec 

Osoba oprávn�ná zastupovat 
objednatele RNDr. So�a Chalupová, starostka  

Zástupce ve v�cech 
technických 

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

dále jen objednatel – na stran� jedné 
 
a 
 

Název FLEA s.r.o. 

I�O 28049802 

DI� CZ28049802 

Adresa sídla Vilémovská 1602, 347 01 Tachov 

Právní forma s.r.o. 

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

Osoba oprávn�ná 
k zastupování ve v�cech 
smluvních 

Ing. Adam Sluka, jednatel, 739065991 

osoba oprávn�ná 
k zastupování  ve v�cech 
technických (kontaktní osoba) 

Ing. Adam Sluka, jednatel, 739065991 

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

�íslo ú	tu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen zhotovitel – na stran� druhé 
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1. Úvodní ustanovení 
 
1.1 Smluvní strany uzav
ely dne 30. 5. 2019 smlouvu o dílo – ZŠ Wagnerovo nám. – vým�na termoventil 

(dále jen „smlouva“). 
 

1.2  V souladu s 	l. 13. 3. smlouvy uzavírají ú	astníci smlouvy tento dodatek 	. 1 ke smlouv� (dále jen 
„dodatek“), který m�ní a dopl�uje smlouvu s  tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nem�ní a 
zstává v platnosti. 

 
1.3 Tento dodatek je uzav
en na základ� dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z dvodu    

dodate	ných prací a mén�prací požadovaných objednatelem a nutných víceprací, jejichž provedení 
nebylo možné p
i uzav
ení smlouvy p
edvídat  a pot
eba jejich provedení vznikla v prb�hu 
provád�ní díla.  

 
2. P�edm�t dodatku 

 
2.1 P
edm�tem tohoto dodatku 	. 1 je zm�na rozsahu provád�ných prací na díle, jak je uvedeno 

v p
íloze tohoto dodatku, a jeho cena, jak uvedeno níže v tomto 	lánku dodatku. 
 
2.2 Cena díla se v návaznosti na zm�ny dle 	l.  2.1 tohoto dodatku 	. 1 navyšuje o 	ástku 42 006,68 

K	 bez DPH, DPH 21% 8 821,44 K	, celkem s DPH 50 828,09 K	.  
 

2.3 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran v 	l. 4.1 smlouvy se m�ní takto: 

 
„ZŠ Wagnerovo nám. – vým�na 

termoventil�“ 

Cena celkem  
bez DPH 

DPH 21 % 
Cena celkem  

s DPH 

Celkem 417 596,50 K� 87 695,27 K� 505 291,77 K� 

 
 

3. Záv�re�ná ustanovení  
 
3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a ú	innosti dnem zve
ejn�ní 

v registru smluv. 
 

3.2 Smluvní strany berou na v�domí, že tento dodatek vyžaduje ke své ú	innosti uve
ejn�ní v registru 
smluv podle zákona 	. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú	innosti n�kterých smluv, 
uve
ej�ování t�chto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve zn�ní pozd�jších p
edpis, 
a prohlašují, že s tímto uve
ejn�ním souhlasí. Za ú	elem spln�ní povinnosti uve
ejn�ní tohoto 
dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle m�sto Beroun neprodlen�, 
nejdéle však do 15 dn, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. 

 
3.3 Pln�ní p
edm�tu tohoto dodatku p
ed jeho ú	inností se považuje za pln�ní podle tohoto dodatku a 

práva a povinnosti z n�j vzniklé se 
ídí tímto dodatkem.  
 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že skute	nosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství podle § 504 ob	anského zákoníku a ud�lují svolení k jejich užití a zve
ejn�ní bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 

3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 	ty
ech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží dva. 
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3.6 Ob� strany dodatku prohlašují, že si dodatek p
e	etly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán 
na základ� jejich pravé a svobodné vle, prosté omyl, na dkaz 	ehož jejich oprávn�ní zástupci 
p
ipojují své podpisy 
. 

3.7 Tato smlouva je uzavírána na základ� zmocn�ní v ustanovení 	lánku 13.2 Vnit
ní sm�rnice pro 
zadávání ve
ejných zakázek 	. 1/2016 schválené Zastupitelstvem m�sta Beroun usnesením 
	. 18/2016 ze dne 6.  4. 2016, v platném zn�ní. M�sto Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 
41 zákona 	. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z
ízení), ve zn�ní pozd�jších p
edpis, že byly 
spln�ny všechny podmínky podmi�ující platnost tohoto právního jednání.  

 
3.8 P
ílohou tohoto dodatku 	. 1 je soupis víceprací a mén�prací – rozpo	et s výkazem vým�r na akci 

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

. 

 

                 V Beroun� dne 9.9.2019                                                V Praze dne 23.8.2019  

 

 

 

  

                         ___________________                ___________________ 
         RNDr. So�a Chalupová                     Ing. Adam Sluka  
                    starosta            jednatel FLEA s.r.o. 
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