
           

 

Dodatek č.4 
k SOD OStRM/2020/03 ze dne 11.2.2020  ve znění dodatku č.1  

OStRM/2020/75 ze dne 22.6.2020;  dodatku č.2 OStRM/2020/96 ze 

dne 8.9.2020 a dodatku č.3  OStRM/2020/125 ze dne 29.10.2020 

Smluvní strany:  

Objednatel: 

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01 

zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem 

IČO:   00238295 DIČ: CZ00238295 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka: 82sbpfi  

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města. 

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxx. 

 

a 

 

Zhotovitel: 

Obchodní firma: KLEMENT a. s.  

Sídlo:  Hliňany 18, 400 02  Řehlovice  

Zastoupený: Ladislav Beran, na základě plné moci 

IČO: 25016695 

Obchodní rejstřík:: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxx 

  xxxxxxxxxxxxxx   

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka:    pn3vjqy 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  

xxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:  

xxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí  
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I.  Preambule 
Smluvní strany uzavřely dne 11.2.2020 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2020/03 ve znění  dodatků 

č. 1 OStRM/2020/75 ze dne 22.6.2020; č.2 OStRM/2020/96 ze dne 8.9.2020 a č.3 

OStRM/2020/125 ze dne 29.10.2020 týkající se akce : „Snížení energetické náročnosti budovy 

MŠ Čtyřlístek, Havlíčkova 1000 v Mladé Boleslavi“, (dále jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění 

smlouva ve znění dodatků č.1 ; 2 a 3 o více práce a méně práce, které jsou nezbytné a 

nepředvídatelné.  

Změny jsou obsažené ve změnových listech 21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33,34 které 

jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.4.  

 

Dodatkem č.4 ke smlouvě se mění a doplňuje smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích 

(dále jen „dodatek č. 4“) 

 

II. Předmět dodatku č.  4: 

 

Doplňuje se a mění Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto: 

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla 

se upravuje o méně práce a více práce vyplývající z úpravy  

Doplňuje se odst. 5.1 smlouvy – Cena díla a to takto:  

Za odst. 5.1 smlouvy se vkládají tyto řádky:  

 

Cena dle smlouvy o dílo         20.797 769,00 KČ bez DPH     

Cena ve znění dodatku č.3                   20.240 720,00KČ bezDPH 

Více práce dle dodatku   č.4                               1.378  656,00KČ bez DPH         

Méně práce dle dodatku č.4                   -2.201  769,00KČ  bez DPH 

Cena ve znění dodatku  č.4                  19.417  607,00KČ  bezDPH 

 

K ceně bude připočteno DPH  

 

 

III. Závěrečná ustanovení  

 Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma 

smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 
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 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním 

znění beze změny. 

 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho 

obsahu.  

 Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

       Příloha č.1: Změnový list č.21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34 

 

 

V Mladé Boleslavi dne ……………..   V Praze dne………..  

 

 

 

 

 

…………………………….    ……………………………………. 

Objednatel                                                                 Zhotovitel  

  

 

 

DOLOŽKA  

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 

zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.3621 ze dne  21.6.2021 

 

 

 

V Mladé Boleslavi dne ……………………. 

 

 

 

 

………………………….. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

vedoucí odboru stavebního 

a rozvoje města  

Magistrát města Mladá Boleslav 

   

 


