
 

 

Číslo jednací : MULA 34715/2020 

Sp. znak:                       56.18   V 5 

Počet listů :                                   3 

Počet příloh:                                  2 

Počet listů příloh:                          5 

 

 

 

D o d a t e k   č. 1 

 
Smluvní strany 

Objednatel:  Město Lanškroun 

Se sídlem:  nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město 

IČO:    00279102 

DIČ:    CZ699003828 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   438720459/0800  

Zastoupený:  Mgr. Radimem Vetchým, starostou 

(dále jen "objednatel") 

a 

Zhotovitel:   EKOZIS spol. s r. o. 

Se sídlem:   Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh 

IČO:    410 31 024 

DIČ:    CZ41031024  

Zastoupený:   Ing. Petrem Blažkem, jednatelem  

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2061.  

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:   365042/0800 

(dále jen "zhotovitel") 

  

 

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 05.02.2020  na 

zhotovení stavby 

 

„ZŠ Smetanova 460, Lanškroun, stavební úpravy a přístavba 

výtahu - dokončení“ 
 

 

 



 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 
 
Dne 05. 02. 2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby, na 
základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené 
jako „ZŠ Smetanova 460, Lanškroun, stavební úpravy a přístavba výtahu - dokončení“ (dále jen 
„smlouva“).    
 

II. 

Důvod k uzavření dodatku  

 

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn 

předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1. Dodatek se uzavírá v souladu s 

ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

 

 

III.  

Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany sjednávají změnu předmětu plnění dle čl. II. Předmět smlouvy a dle čl. III. Cena 

díla odst. III.1. o úpravu plnění (dále jen méněpráce), jehož potřeba vznikla z objektivních 

podmínek při provádění díla a které je dále vyspecifikováno a vzájemně odsouhlaseno 

v příloze  č. 1 (změnovém listě ZL-01) tohoto dodatku. 

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. III. Cena díla, když celkovou cenu za dílo 

ve výši 16 918 462,20 Kč bez DPH v souvislosti se změnou předmětu díla dle čl. II tohoto 

dodatku snižují o částku  220 283,20 Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí:  

Cena celkem bez DPH:  16 698 179, - Kč  

 

Podrobná kalkulace částky představující snížení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze  

č. 2 (rozpočet) tohoto dodatku. 

Ostatní ustanovení čl. III. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

3. Původní znění čl. III odst. III.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak 

následuje:  

 

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí 

objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 16 698 179, - Kč bez DPH (slovy: 

šestnáctmilionůšestsetdevadesátosmtisícstosedmdesátdevět korun českých bez daně z 

přidané hodnoty). 

DPH                                  3 506 617,59 Kč  

Cena celkem včetně DPH                              20 204 796,59 Kč 

(dále jen „cena díla“). 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 05. 02. 2020 nedotčená tímto dodatkem se nemění a 

zůstávají v platnosti.  

2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Lanškroun svým usnesením 

č. 661/RM/2020 dne 14.12.2020. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv 

Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 nabývá platnosti 

dnem podpisu oprávněným zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru 

smluv MVČR.  

6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu 

s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Seznam příloh dodatku č. 1 : 

 

1. Změnový list číslo ZL  01 

2. ZL 01 rozpočet 

 

 

V  Lanškrouně dne ........................                 V Zábřehu dne………………………….  

      

 objednatel                                                                  zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

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

Město Lanškroun EKOZIS spol. s r. o. 

Mgr. Radim Vetchý Ing. Petr Blažek 

starosta  jednatel 


