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Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo 

číslo smlouvy objednatele 402/2019 

číslo smlouvy zhotovitele 1906016 

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:                   Město Vsetín 

Adresa:     Svárov 1080, 755 24 Vsetín 

Zastoupeno:        Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města 

Zastoupení:   
• ve věcech smluvních:   Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města  
• ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru  
IČ:        00304450  

DIČ:       CZ00304450   

(dále jen objednatel) 

 

 a 

 

Zhotovitel:     COMMODUM, spol. s r.o.                           

se sídlem:     Valašská Bystřice 225, 756 27     

Zastoupena:      jednatelem 

Zastoupení:     

ve věcech smluvních:     jednatelem 

       , na základě plné moci 
• ve věcech technických: 

       

IČO:           46577238                            

DIČ:                                         CZ46577238 

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:        

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě., odd. C , vložka 3318 

(dále jen zhotovitel) 

 

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
ZŠ TRÁVNÍKY – ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY ŠKOLNÍ 
DRUŽINY 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU              VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ   

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ            MUVS – S 10453/2019   

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

7 047 621,- Kč bez DPH 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

 

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 12.7.2019 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci: „ZŠ Vsetín, 
Trávníky – zateplení a výměna oken budovy školní družiny“. Dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu po 
vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno: 
 

 

III. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ 
1. Článek II. Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1.  

Jedná se o výměnu prosklené stěny s dveřmi v zádveří hlavního vstupu, doplnění svislé izolace proti 
vodě, doplnění okapového chodníku, bourání betonové konstrukce ve výkopu, úpravu přístupového 
chodníku od hřiště, doplnění pákového ovladače okna v úklidové místnosti, výměnu poklopu výlezu na 
půdu, příplatek za barevné řešení fasády, přeložení části střešní krytiny, doplnění tepelné izolace 
půdy. 
 

2. Článek III. Doba plnění a předání staveniště se vzhledem k nutným vícepracím mění dohodou 
smluvních stran mění odst. 2 písmeno c) následovně: 
 c) dokončení stavebních prací a předání díla: 24.10.2019 

 

 

3.  Článek  IV. Cena díla se v odstavci č. 1 doplňuje tabulka Rekapitulace ceny takto: 
 

 

Rekapitulace ceny 

 

Základní (Kč) DPH 21% (Kč) Cena včetně DPH 
(Kč) 

Cena díla dle původní smlouvy   5.978.562,- 1.255.498,- 7.234.060,- 

Cena za vícepráce dle přílohy č. 1  234.873,45 49.323,42 284.196,87 

Cena díla celkem  6.213.435,45 1.304.821,42 7.518.256,87 

 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

3. Dodatek je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,                 
o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“). 

5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.   

6. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření 
stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na svém 23. 

zasedání, konaném dne 9.10.2019, pod číslem usnesení 14/23/RM/2019 uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo na stavební práce akce: „ZŠ Trávníky – zateplení a výměna oken budovy školní 
družiny“. 
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Příloha č.1 – Položkový rozpočet - vícepráce 

 

 

 

 

Ve Vsetíně, dne                 Ve Valašské Bystřici dne  

  

Za objednatele:             Za zhotovitele: 

 

_______________________              _________________________    

, starosta města                                     jednatel 

Milan 

Zezulka

Digitálně podepsal 

Milan Zezulka 

Datum: 2019.10.21 

15:10:26 +02'00'

Mgr., Ing. 

Jiří Růžička

Digitálně podepsal 

Mgr., Ing. Jiří Růžička 

Datum: 2019.10.22 

13:24:16 +02'00'


