
DODATEK č. 1 ke SMLOUVÉ o DÍLO č.j. 
MUCT/25415/2020/RMI/MHK/SML/85 øvinıøvnný nn oR1vII 

pná č.j. MUCT/7406/2021/RMI/MHK/SML/17 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský 

zákoník): 

V V „Osazení rekuperace a Zateplení Mateřske skoly U Stadionu, 
Ceská Třebová“ 

I. SML UVNÍ STRANY 
Objednatel Město Česká Třebová 
Zastoupený Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města 
Sídlo Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 
Telefon 465 500 111 
IČ 002 78 653 
DIČ CZ00278653 
Bankovní spojení KB Česká Třebová 
Č. účtu 
Odpovědný zástupce 
ve věcech technických 
a osoba oprávněná k převzetí díla Ing. Karel Švércl, 

Martin Hlaváček, 

Zhotovitel AGILE spol. S r.o. 
Sídlo Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí 

společnost zapsána v OR u Kraj ského soudu v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 1101, den zápisu 25.11.1991 

Zastoupený Ing. Miroslavem Hospůdkou, j ednatelem Společnosti 
IČ 150 30 741 
DIČ CZ15030741 
Bankovní spojení KB a.s., pobočka Ústí nad Orlicí 
Č. účtu 
Odpovědný zástupce 
ve věcech technických 
a osoba oprávněná k předání díla Ing. Josef Krejčí, Ing. Leoš Bulva, 

II. PŘEDMĚT DODA TKU 
Odst. 1 
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě O dílo č .j . 

MUCT/25415/2020/RMI/MHK/SML/85 ze dne 18.11.2020 (dále jen Dodatek) je provedení 
dodatečných stavebních prací a změn závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 5 a Odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o 
práce nad rámec původně uzavřené smlouvy O dílo, které byly zjištěny při provádění 
stavebních prací a byly odsouhlaseny obj ednatelem a jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku. 
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III. ZÄVĚREČNA' USTANO VENÍ 

Odst. 1 
Datem podpisu tohoto Dodatku se V důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku 
ze smlouvy mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho nový text Zní takto: 

Předmětem této Smlouvy O dílo je realizace veřejné zakázky na stavební práce zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení „Osazení rekuperace a zateplení Mateřské školy U 
Stadionu, Česká Třebová“. Rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací s výkazy 
výměr „Realizace úspor energie MŠ U Stadionu 602, Česká Třebová“, který zpracovala 
projekční kancelář DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10, IČ 276 42 411, 
projektovou dokumentací S výkazy výměr Rekonstrukce kotelny MŠ U Stadionu, Česká 
Třebová, kterou zpracoval Jiří Kamenický, Dlouhá Třebová 211, 561 17 Dlouhá Třebová, IČ 
601 45 277 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.09.2020, jejíž kopie je nedílnou 
součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1. Projektové dokumentace tvoří přílohu č. 
2 této Smlouvy O dílo a vzhledem ke své objemnosti jsou od smlouvy odděleny. Rozsah díla 
je dále stanoven změnovými rozpočty Z001 - Z014, které obsahují dodatečné stavební práce a 
změny dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. Změnové rozpočty Z001 - Z014 jsou nedílnou součástí Dodatku č. 
1 a tvoří jeho přílohu č. 1. 

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a 
likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy O dílo. 

Odst. 2 
Datem podpisu tohoto Dodatku č. 1 se V důsledku provedení dodatečných stavebních prací a 
změn závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mění čl. IV odst 2 původně uzavřené 
Smlouvy a jeho nový text Zní takto: 
Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo činí: 

1 

cena bez DPH 12.8ó9.999,- Kč
1 

Slovy: dvanáctmilionůoSmsetšedesátdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun českých 

Cena změnových rozpočtů Z001 - Z014 dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona činí: 

1 

Cena bez DPH ó.293.945,- Kč
1 

Slovy: šestmilionůdvěstědevadesáttřitisícdevětsetčtyřicetpět korun českých 

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku činí: 

j 

cena bez DPH 19.1ó3.944,- Kč
l 

Slovy: devatenáctmilionůstošedesáttřitisícdevětsetčtyřicetčtyři korun českých 

Odst. 3 
Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy O dílo se nemění. 

Odst. 4 
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, 
ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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smluv (Zákon O registru smluv). Změnové rozpočty Z001 - Z014 obsahující ocenění 
jednotlivých položek je považováno Za obchodní tajemství a budou Zveřejněny 
v anonymizované verzi s uvedením celkové ceny díla. 

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 359/2021 
Ze dne 12.04.2021. 

V České Třebové dne 19.04.2021 Ve Vysokém Mýtě dne 21.04.2021 

øhjøánnxøı 
''''''' 

"z'ı'xLzLx'‹5'v'ż'xŽnz'ı 

'''''''' " 

Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel společnosti 
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