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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019 / 001561 / KOM / DS ze dne 26.09.2019

Smluvní strany
Objednatel: MĚSTO BLANSKO

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
zastoupené starostou Ing. Jiřím Crhou
IČO: 00279943, DIČ: CZ 00279943
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko č. ú.

Zhotovitel: STAVOS-PM TEAM, s.r.o.
Příkop 838/6, Zábrdovice, 60200 Brno
zastoupená jednatelem Milanem Petrášem
IČO: 29314453,DIČ: CZ 29314453
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s. č.
Registrace: Obchodní rejstřík Krajský soud v Brně oddíl C, vložka
73443

I.
1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 26.09.2019 Smlouvu o dílo č.
2019/001561/KOM/DS (dále jen „Smlouva"), podle níž má zhotovitel realizovat veřejnou
zakázku na stavební práce s názvem:

Fasáda KD Lažánky.

2. Při provádění zemních prací za objektem KD, byla zjištěna vysoko položená kanalizační
přípojka v kolizi s komunikačními úpravami, včetně opěrného zdivá. Bylo dohodnuto zkrácení
opěrného zdivá o 3 bm a přemístění kanalizační přípojky vybočením za opěrné zdivo, včetně
zřízení okapového chodníku a obezdění nad úrovní terénu vyhřezlého kanalizačního připojení
WC v přízemí.

3. Po 100% otlučení původních omítek, byly zjištěny hrubé nerovnosti původního cihelného
zdivá, které dosahují nejméně na 70% plochy až 4,5 cm. Srovnání by tedy vyžadovalo doplnění
jádrové omítky o průměrné síle 3 cm. Dále ve výkazu výměr chybí položka cementový postřik.
Náklad a funkčnost toho řešení je ekonomicky nevýhodné. Byla navržena nová úprava
povrchů, a to formou kontaktního zateplovacího systému.

II.
Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodiv na změně díla takto:

záměna jádrové + probarvené omítky na fasádě za KZS EPS
80 mm, včetně probarvené omítky.
Objednatelem byla zvolena příplatková barva v rozsahu 310 m2 SAKRET č. 8042.

100 mm a na soklu XPS

III.

Smluvní strany se dále dohodiv na změně Smlouvy takto:

1. Článek IV. - Lhůty a místo plnění se v části „Dokončení stavebního díla (stavebních prací V
mění takto:

„Dokončení stavebního díla (stavebních prací) 16.12. 2019”
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2. V článku V. - Cena díla se za odst. 5.1. doplňuje novy odst 5.1 .a. který zní takto:
“5.1.a. Celková cena díla provedená v rozsahu dle tohoto dodatku ke Smlouvě se navyšuje
o 291 126 Kč a činí 1 438 346 Kč bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta třicet osm tisíc tři sta
čtyřicet šest korun českých bez DPH).
K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění v den uskutečnění zdanitelného
plnění.1'

IV.
1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením č. 56 na 23. schůzi Rady města Blansko dne
19.11.2019

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny a platná.

4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v souladu se zvláštními právními předpisy,
zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění
neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30)dnů po uzavření tohoto dodatku.

5. Tento dodatek je projevem svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož jej smluvní
strany podepisují. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno
vyhotovení.
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V Blansku dne ...’. V

Za objednatele : Za zhotov
STAVOS-PM TEAM, s.r.o.

Milan Petráš
jednatel

město Blansko
Ing. Jiří Crha

starosta


