
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2019/0324

„Úprava podlahy v garážích Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Čl. 1
Smluvní strany

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02  Praha 6
zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:
PhDr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17
kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800
osoba určená ke kontaktu se zhotovitelem:

odbor územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

(dále jen „objednatel“)

a

Colortech ZN s.r.o.
se sídlem: Palackého třída 908/119, Královo Pole, 612 00 Brno
zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy: , na zákadě plné moci
kontaktní telefon: 
email:
IČO: 494 55 591
DIČ: CZ49455591
bankovní spojení: 
číslo účtu:
osoba určená ke kontaktu s objednatelem:

 tel.: , email: 
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)
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Dodatek č. l
ke Smlouvě o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: 2019/0324

„Úprava podlahy v garážíeh Hasičské zbrojnice Praha 17 - epy“

uzav ená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, V platném Znění

ČI. 1
Smluvní strany

Městská část Praha 17
Se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6
Zastoupená Ve věcech podpisu této Smlouvy:
PhDr. Jitkou Synkovou, Starostkou Městské části Praha I 7
kontaktní telefon-Obecně: 234 683 111
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní Spojení: Česká Spo itelna, a.S.
číslo účtu.“ 27-2000700399/0800
osoba určená ke kontaktu Se Zhotovitelem:
_odborúzemního rozvoje a investic ÚMČPraha I 7

(dále jen „objednatel“)

a

Colortech ZN s.r.o.
se sídlem: Palackého t ída 908/119, Královo Pole, 612 00 Brno
Zastoupená ve věcech podpisu této Smlouvy.“_naZákaa'ěplné moci
kontaktní telefon:_

email=_
IČO: 494 55 591
DIČ; CZ49455591
bankovní Spojení:_
čísloúčtu:-
osoba určená ke kontaktu S Obj ednatelem:

_tel.:_email:_
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)
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Čl. 2
Účel dodatku

2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. XV. odst. 15.2. výše uvedené smlouvy se smluvní strany 
dohodly na následujících změnách smlouvy. Tímto dodatkem se mění a doplňují Čl. II. 
Předmět plnění odst. 2.2. a Čl. IV. Cena díla odst. 4.1.

2.2. Do  Čl.  II.  odst.  2.2.  se  na  základě  dohody  obou  smluvních  strany  doplňují  tyto 
vícepráce: 

- stávající povrch podlahy garáží byl na mnoha místech poškozen natolik, že  
bylo nutné k broušení použít diamantové brusy,

- s nerovností  a  poškozením  podlahy  je  spojena  větší  spotřeba  materiálu  
k vyrovnání povrchu.

2.3. Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 1:

Cena bez DPH 24 560,00 Kč
DPH 21 % 5 157,60 Kč
Cena celkem s DPH 29 717,60 Kč

2.4. V Čl. IV. odst. 4.1. se mění celková cena díla a tento článek nově zní takto:

Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 je: 

Cena bez DPH 162 742,00 Kč

DPH 21 % 34 175,82 Kč

Cena celkem s DPH 196 917,82 Kč

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Smluvní  strany  deklarují,  že  ostatní  části  smlouvy  zůstávají  tímto  dodatkem 
nezměněné.

3.2. Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 2019/0324, jejíž 
ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.

3.3. Smluvní  strany prohlašují,  že se s obsahem tohoto Dodatku č.1 včetně  jeho příloh 
řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají 
svobodně,  nikoliv  v tísni,  či  za  nevýhodných  podmínek.  Na  důkaz  připojují  své 
vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel  
a tři výtisky objednatel.

3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních 
stran.
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r Č1.2
Učel dodatku

Ve Smyslu ustanovení Čl. XV. odSt. 15.2. Výše uvedené Smlouvy se Smluvní Strany
dohodly na následujících Změnách Smlouvy. Tímto dodatkem se mění a doplňují Cl. II.
P edmět plnění odst. 2.2. a Cl. IV. Cena díla odst. 4.1.

D0 Čl. II. odSt. 2.2. Se na Základě dohody obou Smluvních Strany doplňují tyto
vícepráce:

- stávajícípovrch podlahy garáží byl na mnoha místech poškozen natolik, že
bylo nutné k broušenípoužít diamantové brusy,

- s nerovnosti' a poškozením podlahy je Spojena Větší' Spot eba materiálu
k vyrovnánípovrchu.

Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 1:

Cena bez DPH 24 560,00 Kč
DPH 21 % 5 157,60 Kč
Cena celkem s DPH 29 717,60 Kč

V Čl. IV. odst. 4.1. se mění celková cena díla a tento článek nově Zní takto:

Cena díla celkem vč. Dodatku č. l je:

Cena bez DPH 162 742,00 Kč
DPH 21 % 34 1 75,82 Kč
Cena celkem s DPH 196 91 7,82 Kč

ČI. 3
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany deklarují, Že ostatní části Smlouvy ZůStávají tímto dodatkem
nezměněné.

Tento Dodatek č.1 je nedílnou Součástí Smlouvy o dílo č. objednatele: 2019/0324, jejíž
ostatní ustanovení Zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, Že Se s obsahem tohoto Dodatku č.1 včetně jeho p íloh
ádně seZnámily, S jeho obsahem souhlasí, a Že Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavírají
Svobodně, nikoliv v tísni, či Za nevýhodných podmínek. Na důkaz p ipojuji své
vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 StejnopiSech, Z nichŽ dva výtisky obdrŽí Zhotovitel
a t i výtisky objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních
Stran.
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3.6. Tento  dodatek  nabývá  účinnosti  dnem  uveřejnění  prostřednictvím  registru  smluv. 
Uveřejnění zajistí objednatel. 

3.7. Podle  ustanovení  §  43  odst.  1  zákona  č.  131/2000  Sb.  o  hlavním  městě  Praze,  
ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila 
Rada  městské  části  Praha  17  na  svém  39.  zasedání  dne  5.  2.  2020,  usnesení  
č. Us RMČ 000042/2020.

Příloha: plná moc k zastupování zhotovitele

V Praze dne: .................................            V Brně dne: .....................................

.......................................................                    ..............................................................
za objednatele                                                   za zhotovitele                     

       DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, v platném znění, 
v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000042/2020 ze dne 5. 2. 2020 se osvědčuje právní 

úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 17 a společností Colortech ZN 
s.r.o.,a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

      V Praze dne:

   ....................................                             ....................................
pověření členové ZMČ                            pověření členové ZMČ            
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3.6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uve ejnění prost ednictvím registru smluv.
Uve ejnění zajistí obj ednatel.

3.7. Podle ustanovení § 43 odst. 1 Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,
ve Znění pozdějších p edpisů, se konstatuje, Že uzav ení tohoto Dodatku č. 1 schválila
Rada městské části Praha 17 na svém 39. Zasedání dne 5. 2. 2020, usnesení
č. US RMČ 000042/2020.

P íloha: plná moc k zastupování zhotovitele

V Praze dne: ................................. V Brně dne: .....................................

za objednatele za zhotovitele

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, v platném znění,
v Souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000042/2020 ze dne 5. 2. 2020 Se osvědčuje právní
úkon spočívající v uzav ení Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 17 a Společnosti Colortech ZN

s.r.0.,a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

pově ení členové ZMC pově ení členové ZMC
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