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DODATEK  č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 049/19 

na akci: 
 
 

„Regenerace panelového sídliště Šumperk - Sever - 4. etapa“ 

uzavřené dne  4.12.2019 
 

I. Smluvní strany 
 
 Objednatel:   Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 
 Zastoupení:   Ing. Jakub Jirgl, 2. místostarosta 
 IČO:  00303461 
 DIČ:  CZ00303461 
 
 
 

 Zhotovitel:   EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě  980/21, 789 01  Zábřeh 
 Zastoupení:    Ing. Petr Blažek - jednatel                                                                       
 IČ:   410 31 024 
 DIČ:  CZ41031024 
 

Smluvní strany se dohodly na úpravě výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně: 
 

III. Předmět díla 
 
Do odstavce III. Předmět díla, se doplňuje bod 1.1 v následujícím znění: 
 

1.1 Na základě požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o dodatečné práce (vícepráce) a 
 odpočet neprovedených prací (méněprací). Jejich rozsah je podrobně specifikován nabídkovým 
 rozpočtem zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku. 

1.2 Odůvodnění – při realizaci díla bylo zjištěno, že stávající inženýrské sítě pod částí parkoviště jsou 
uloženy výše a únosnost rostlého terénu je nedostatečná, a z tohoto důvodu dojde ke změně podloží 
a změně navržené distanční vsakovací dlažby na plnou dlažbu. Tato změna byla projednána s 
projektantem stavby.   

1.3 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně 
smlouvy o dílo a to článku IV. Cena díla, odstavce 2. takto : 

IV. Cena díla 
 

Původní text v bodě 2., se nahrazuje následujícím: 
 

2.  Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 
 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 
 

Původní cena dle SoD č. 049/19 (bez DPH) 10 861 079,13 

Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH -224 758,64 

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH 126 248,00 

Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH 10 762 568,49 

DPH 21% 2 260 139,38 

Celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH 21% 13 022 707,87 

(Slovy: třináctmilionůdvacetdvatisícesedmsetsedm korun českých a osmdesátsedm haléřů) 
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 Cena díla je doložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.  
 

XVIII.  Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.  
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění. 
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich 

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž 

Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
6. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě opatření RM č. 4287/18 ze dne 12.4.2018 o pověření 2. 

místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo. 
 

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 049/19, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních 

stran.  

 
Příloha : soupis víceprací a méněprací  
   
 
 
                 Za objednatele:                                                                            Za zhotovitele: 
 
 
                 V Šumperku dne:                                                                          V Zábřehu dne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ........................................ ...................................... 
 Město Šumperk EKOZIS spol. s r. o. 
 Ing. Jakub Jirgl Ing. Petr Blažek               
 2.místostarosta jednatel 
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