
DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
(dále jen „dodatek“) 

 

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě 

Smlouvu o dílo uzavřenou dne 30.6.2020 (číslo smlouvy objednatele: 23/MAJ/2020) pro zakázku s názvem   

 

ZŠ Maršovská – rekonstrukce školního hřiště 

 
  

 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

Objednatel:                       Statutární město Teplice  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku  

                                                                   města finančního odboru   Magistrátu města Teplice  

sídlo:                                   nám. Svobody 2, Teplice 415 95  

IČ:                                       002 66 621  

DIČ:                                    CZ002 66 621  

bankovní spojení:                  

 

osoby oprávněné k jednání:    

ve věcech smluvních:           Zdeňka Popelková  

                                              vedoucí oddělení majetku města finančního odboru  Magistrátu  

                                              města Teplice   

ve věcech technických:         Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací  

                                              Magistrátu města Teplice,  :  

  

technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová,   

                                                 

 

 

Zhotovitel:                           TUBEKO SPORT, spol. s r.o.  
jednající/zastoupen:               

sídlo:                                     Na armádě 364, 270 62 Rynholec  

IČ:                                         498 25 020  

DIČ:                                      CZ49825020  

bankovní spojení:                    

e-mail:                                     

osoby oprávněné k jednání:  

ve věcech smluvních:              

                                                  

ve věcech technických:                                  

                                                  

ve věcech realizace a předání díla:        

                                                

 

zápis v OR (nebo ŽR) : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 32892  

  

  

                                                   



  

    

 

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

 

                                                 Článek III. -  Cena za dílo 

 

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce  se mění cena díla následujícím způsobem:  

 

Původní cena dle SoD bez DPH   4.533.273,00  Kč 

Celková cena víceprací bez DPH                                   129.612,90  Kč 

Celková cena méněprací bez DPH                    -            203.227,08  Kč  

 

Celková cena bez DPH                      4.459.658,82   Kč 

DPH 21 %                                                                        936.528,35  Kč 

 

Cena díla celkem vč. DPH   5.396.187,17   Kč  

 

                  

                                                            Článek V. – Čas plnění 

 

Z důvodu přijatých opatření vládou ČR s platností od 5.10.2020 v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru SARS CoV-2, kdy  dochází vlivem vyhlášeného nouzového stavu k omezením, která mají 

vliv na výrobu v celé ČR,  se prodlužuje termín dokončení díla o 20 dnů. 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním 

v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

2.Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

3.Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají 

v platnosti beze změny. 

4.Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18  ze dne 21.9.2018. 

5.Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.  

 

 

 

Příloha: oceněný soupis  víceprací a méněprací 

 

 

 

V Rynholci  dne 4.11.2020  V Teplicích  dne  4.11.2020 

 

 

 

 

                       

 

...........................................................      ........................................................... 

za zhotovitele:   za objednatele: 

   Zdeňka Popelková  

jednatelé   vedoucí oddělení majetku města Magistrátu      

                                                                                          města Teplice  

                                                                                             

 




