
Dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo ze dne 08.04.2020 
 

(dále jen „dodatek “) 
 

na akci 

„Rekonstrukce vytáp ění v ZŠ Vimperk, Smetanova 405“    
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel : M ěsto Vimperk 
Sídlo:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka 
IČO:   002 50 805 
DIČ:   CZ00250805 
Bankovní spojení: Č. účtu:……………, vedený u ………………. 

a 
 
1.2. Zhotovitel  : REKON INSTA spol. s r.o. 
Sídlo:   Budějovická 632, 384 51 Volary 
Statutární zástupce: Václav Sosna, jednatel 
IČO:   600 70 897  
DIČ:   CZ60070897  
Bankovní spojení: Č. účtu: …………….., vedený u ………………………….     
Zapsaný:   u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3560 
 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.04.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce vytápění v ZŠ Vimperk, Smetanova 405“, 
(dále jen „smlouva o dílo “). 

 
2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o méněpráce a vícepráce a cenu za dílo 

navýšením o 34.990,04 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno v Položkovém rozpo čtu – 
změnový list č. 1, který je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.  

 
2.3. Smlouva o dílo, jakož i tento dodatek jsou uzavírány v souladu s vnitřní směrnicí 

objednatele č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek. 
 

2.4. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem 
uvedeným níže v čl. III. níže. 

 
III. PŘEDMĚT DODATKU  

 
3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 

2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:  
 
„Smluvní strany sjednávají méněpráce a vícepráce, které se zhotovitel zavazuje provést 
pro objednatele za podmínek této smlouvy, to vše v rozsahu podle Položkového 
rozpo čtu – zm ěnový list č.1. 
 
Uvedený položkový rozpočet je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku. 



 
3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto 

textem: 
 

„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 
  
Cena celkem bez DPH      1.497.458,04 Kč 
 
(tj. slovy: jeden-milión-čtyři-sta-devadesát-sedm-tisíc-čtyři-sta-padesát-osm-korun-
českých-čtyři-haléře) 
  
DPH 21 %         314.466,19 Kč 
 
DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. 
 
Cena celkem v četně DPH     1.811.924,23 Kč 

  
 DPH bude ú čtováno v den fakturace, dle platných právních p ředpis ů.“ 

 
3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění. 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění dodatku v Registru smluv. 
 
4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho 
obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 
Příloha č. 1 – Položkový rozpo čet – změnový list č. 1 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
Ve Vimperku dne 18.05.2020   Ve Vimperku dne 18.05.2020 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………. 
Město Vimperk     REKON INSTA spol. s r.o. 
Ing. Jaroslava Martanová, v.r.   Václav Sosna, v.r. 
Starostka      Jednatel 
     
Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 425 ze dne 18.05.2020   


