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D O D A T E K  č .  2  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  

v evidenci objednatele pod č. V2020-251/OO  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 

1. Město Nový Jičín 
sídlo:    Masarykovo nám.1/1, 741 01 Nový Jičín 
zastoupené: Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím Odboru organizačního 

Městského úřadu Nový Jičín 
IČO:    00298212 
DIČ:    CZ00298212 
bankovní spojení:   Komerční banka 
č. účtu:    xxxxxxxxxxxxx (čl. I. bod 1.1. a bod 1.2.) 
     xxxxxxxxxxxxxxxxx (čl. I. bod 1.3.) 

 zástupce ve věcech technických za Městský úřad Nový Jičín:  

 Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního MěÚ Nový Jičín, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Marcela Horáková, oddělení hospodářské správy a krizového řízení MěÚ Nový Jičín, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 zástupce ve věcech technických za Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků:  

 Mgr. Radka Bobková, vedoucí organizační složky,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 zástupce ve věcech technických za bytové domy:  

 Ing. Blanka Zagorská, vedoucího odboru bytového MěÚ Nový Jičín, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Eva Friedecká, vedoucí oddělení technických a ekonomických činností MěÚ Nový Jičín  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen objednatel) 
 
a 

 

2. VKUS-BUSTAN s.r.o. 
sídlo:    Fügnerova 3636, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupená:   Ing. Liborem Schwarzem, jednatelem 
zápis v OR:   Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 28122 
IČO:    26841410 
DIČ:    CZ26841410 
bankovní spojení:   Komerční banka 
č. účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoba:   xxxxxxxxxxxxxxxx mobil: xxxxxxxxxxx,  
     e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen zhotovitel) 
 

Z důvodu pandemie způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, vyhlášení nouzového stavu v souladu s 
čl. 5 a 6 ústavního zákona č 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky a zhoršující epidemiologickou 
situaci se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.05.2020 tohoto 
znění: 

 
I. 
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1. V článku III. Místo a doba provádění služeb se znění odstavce 3.2. ruší a nahrazuje nově zněním 
odstavce 3.2. takto: 

3.2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou s účinností od 14.05.2020 do 31.05.2021. 
 
2. V článku IV. Cena a platební podmínky se znění odstavce 4.1. ruší a nahrazuje nově zněním odstavce 

4.1. takto: 
4.1. Cena za předmět smlouvy je stanovená dle Kalkulace dezinfekce uvedených objektů v čl. I, která je 

přílohou této smlouvy. Za splnění předmětu této smlouvy uvedeného v čl. I se objednavatel zavazuje 
zaplatit zhotoviteli celkovou cenu ve výši: 

 

 Výše plnění v Kč 

Dezinfekce v budovách ve vlastnictví města 

Nový Jičín, tj. budovách Městského úřadu 

Nový Jičín 

 

478.710,00 

Dezinfekce v místnostech výstavních expozic 

v budově Návštěvnického centra Nový Jičín - 

město klobouků  

 

105.560,00 

Základní úklidové práce v objektech 

vlastnictví města Nový Jičín - bytové domy 

166.480,00 

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH 750.750,00 

VÝŠE DPH 157.657,50 

NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 908.407,50 

 
II. 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v nezměněném znění. 
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem 01.03.2021. 
3. Smluvní strany se dohodly, že dodatek ke smlouvě bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz 
dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to 
do 5 dnů od jejího uzavření, nejpozději 26.02.2021. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů 
zástupce zhotovitele, kontaktních údajů kontaktních osob smluvních stran a podpisů zástupců 
smluvních stran tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., 
a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy za podmínky, že údaje, v rozsahu viz výše budou 
znečitelněny.  

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden 
stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.  

5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku č. 2 smlouvy v celém rozsahu 
souhlasí.  

 

Ve Frýdku–Místku dne 22.02.2021   V Novém Jičíně dne 22.02.2021 
         
 

 

         

         

Ing. Libor Schwarz  Mgr. Zdeněk Petroš 

Jednatel  

vedoucí odboru organizačního  
městského úřadu Nový Jičín 

za zhotovitele  za objednatele 
 


