
 

 

 

D O D A T E K  č. 2  
ke smlouvě o dílo  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
 

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel: 1. Základní škola Holešov 

Sídlo:     Smetanovy sady 630, 769 01 Holešov 

IČ:     70879389  

Statutární orgán:   Mgr. Jarmila Růžičková, ředitelka 

E-mail:     Jarmila.Ruzickova@1zsholesov.cz 

zastoupen:    Mgr. Jarmilou Růžičkovou, ředitelkou školy 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Bankovní účet:     27-1494530267/0100 

 

dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel:                 RAPOS, spol. s r. o. 

IČ :       25504487 

DIČ:        CZ25504487 

Sídlo:     Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov 

Jednající:      Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel 
Společnost je zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. 

zn. C27940 

zastoupen:   Ing. Jaroslavem Ševčíkem, jednatelem 

 

dále jen „zhotovitel“ 

  

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí 
díla  

a) za objednatele: Mgr. Petr Oral 

b) za zhotovitele:  Ing. Jaroslav Ševčík 

 

K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:  
a) za objednatele:  Ing. Stanislav Julíček 

b) za zhotovitele:  Ing. Jaroslav Ševčík 

 

 

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku 
smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl předložen písemný doklad o jejich provedení.
   

 

 

 

 

 



 

 

 

II. 

Preambule 

 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.2.2021 na dodávku 
stavby na akci: „ŠKOLA OTEVŘENÁ VŠEM – STAVEBNÍ PRÁCE“ (Přístavba vstupu a stavební úpravy 
vnitřních prostor 1. Základní školy Holešov). 

Tímto dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo se mění a doplňuje: 

a) odstavec IV. Předmět díla, který se doplňuje o odstavec 8. 

8. V průběhu realizace díla byl zástupci objednatele, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav 
konstrukcí a navržených technických řešení a za účasti TDI byly navrženy odpovídající změny 
v nezbytném rozsahu, který je podrobně specifikován ve změnovém listu ZL č. 1. Změnový listy č.  1 
včetně položkového rozpočtu je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 

b) odstavec VI. Cena plnění, platební podmínky  

odstavec 1 se ruší a nově zní takto: 

Celková cena dle SoD bez DPH      2 235 649,00 Kč 

Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH            66 820,29 Kč 

Celková cena dle SoD včetně Dodatku č. 2 bez DPH                        2 302 469,29 Kč 

Hodnota DPH            483 518,55Kč  
Celková cena dle SoD a Dodatku č.2 včetně DPH                            2 785 987,84Kč 

 

 
III. Ostatní ujednání 

Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

 
 

 

 

V Holešově dne 20. 8. 2021    V Holešově dne 20. 8. 2021 

 

 

 

 

 

____________________________   ______________________________ 

   za objednatele      za zhotovitele 

        

 


