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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 220/2020/OR „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu 

domova pro seniory - dokončovací práce, exteriér"

1. Objednatel: 
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:

1. Smluvní strany

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

2. Zhotovitel: 
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Ing. Petr Blažek, jednatel
41031024

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Stavební úpravy a 
rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory - dokončovací práce, exteriér".

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.10.2020 
pro projekt „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory - 
dokončovací práce, exteriér" (dále jen „Smlouva").

3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v 
souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v 
platném znění (dále jen „ZZVZ"). Méněpráce vznikly z důvodu neprovedení rampy pro 
zásobování.

4. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, 
kdy v čl. IV se odst. 1. doplňuje o následující odstavec:

a) Součástí předmětu díla jsou i dodávky a stavební práce, jež představují nepodstatnou 
změnu závazku ze smlouvy uzavřenou v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

3. Změna hodnoty díla

1. Celková hodnota stavebních prací sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě, jež nebyly s ohledem na



provedené změny závazku ze Smlouvy realizovány jsou ve výši - 80.464,78 Kč bez DPH.
2. Hodnota změny představuje 80.464,78 tedy 13,65 % původní hodnoty závazku sjednaného ve 

Smlouvě.
3. V čl. IV odst. 1. se doplňuje:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. II této Smlouvy činí:
Cena dle SoD 589.497,44,- bez DPH
Dodatek č. 1 -80.464,78,- bez DPH

Celková cena včetně dodatku č. 1 509.032,66,- bez DPH

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platnosti' originálu. Jedno vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno 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. Ob
jednatel 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
usnesením č. H Ol0

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

V Mohelnici dne 1Á..'.12."..2020 V Zábřehu dne 1 4 -12- 2020
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Zhotovitel zastoupený
Ing. Petrem Blažkem, jednatelem
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