
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 105/2020/OR

„Mohelnice, náměstí Kosmonautů, opravy chodníků"

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník")

1. Smluvní stranv

Objednatel:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Ing. Pavel Kuba, starosta města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Zástupený: Ing. Petr Blažek, jednatel
IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 29. 05. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Mohelnice, náměstí 
Kosmonautů, opravy chodníků".

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu rozšíření předmětu díla. Konkrétně jde zejména 
o tyto práce:

• demontáž starých a montáž nových laviček,
• dláždění ploch pod lavičkami,
• odstranění původních obrubníků v zeleni, které dříve ohraničovaly dětské hřiště,
• opravu stávajících ploch pro pěší, 

které nebyly součástí zadávacího řízení.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly 
na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět smlouvy a článku IV. Cena díla takto:

a) článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce 
uvedené v příloze tohoto dodatku,
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b) článek IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto 
základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě 21%, 
tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 1 491 962,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 169 552,66 Kč

Celková cena díla

bez DPH 1 661 514,66 Kč

DPH 21% 348 918,08 Kč

Celk. s DPH 21% 2 010 432,74 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a 
včasnému zhotovení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě zhotovitel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. 
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, 
že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 19. 10. 2020 usnesením
č. 12010.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - rozpočet
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Za objednatele: Za zhotovitele


