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Změnový list ě. 2 ze dne 30. 3. 2020

Název stavby: Oprava 4 bytů, odkoupených městem Most

Číslo smluvního vztahu: 153/01/2020

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu
objednávky. Změna se týká smluvní ceny za dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní obiednávka č. 153/01/2020 je uzavřená v režimu přenesené
daňové povinnosti.

Nové řešení: Obiednávka nebe de v režimu přenesené daňové povinnosti.

Zdůvodnění změnv: Z hledisk;i DPH se nejedná o ekonomickou činnost ve vztahu k městu Most. DPH je v tomto 
/itel.případě povinnen odvést zhoto'

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v zadávací dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace 

změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 211 470,75 Kč

Navýšení ceny díla bez DPH:

Nová cena díla bez DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.3.2020

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Vladimír Kolářský

Daam: h-1-Zelj Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: *>■ Zs to Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Vladimír Kolář: :ý

Datum: 5*7 Zozo Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Objednávka č. 153/01/2020

F OI 013D platí od: l. 1.2017 Stránka 2 z 2



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 
Radniční č. p. 1/2,434 69 MOST

http://www.mesto-most.cz
IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE:20.01.2020 ~
VYŘIZUJE: 
TELEFON: 
E-MAIL: @mesto-most.cz

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 153/01/2020 
DODAVATEL: Vladimír Kolářský VK-STAV, 43401 Most 1 
IČO: 64682773 DIČ: CZ64682773
Statutární město Most u Vás objednává:

Oprava 4 bytů, odkoupených městem Most. 
Dle nabídky zhotovitele.

Přenesená daňová povinnost

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu 
Lhůta dodání: do 31.03.2020 
Místo dodání: Most
Předpokládaná cena bez DPH: 207 200,75 Kě 
Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:
1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním 

městem Most, která bude přístupná dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství 
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
4) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.

5) Dodavatel připraví před zahájením přejímacího řízem nezbytné doklady, zejména:
- atesty o použitých materiálech lx,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy lx,
- zkušební, záruční a dodací listy lx,
- stavební deník,
- doklad o uložení odpadu

6) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: fakturv@mesto-most.cz

7) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

http://www.mesto-most.cz
mailto:fakturv@mesto-most.cz


Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v přílohách 1 až 3 této objednávky, které tvoří její nedílnou 
součást.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. 
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobné seznámily, a že tato 
odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

L OBJEDNATEL:

KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL 
(správce rozpočtu)

Dne: 2 2 -01* 2020
»MW>*

II. DODAVATEL:

Due* ■••••«•<

RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO 
ZÁSTUPCE DODAVATELE:

Vladimír Kolářský


