
DODATEK ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. GMK 331/2021 ze dne 14. 7. 2021

Název: Gynlnáziun1 Moravský Krumlov, příspěvková organizace

IČ:49438875

Sídlo: Smetanova 168, Moravský Knunlov

Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Holá (tel: 607004482

.Číslo účtu: 195 083 200 237/0100

(dále jen jako ,,Objednatel" na straně jedné)

a

Název: Libor Strnad

IČ: 69729719

E

Sídlo: Havlíčkova 1514, Moravský Krumlov

jednající: Libor Strnad (tel: 606509596,

(dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva")

tímto dodatkem se mění původní smlouva v článku

I. (předmět smlouvy) takto:

rozsah prací,je navýšený o vícepráce, které vznikly díky napadaní původního záklopll
dřevokaznou houbou a je specifikován v příloze č. l této snílouvy

II. (cena díla) takto:

původní cena bez DPH se navyšuje o
cenu víceprací, tj. bez DPH

Nová cena díla včetnč víceprací je: bez DPH
+ DPH 21%.



Celková cena včetně DPH Činí (dvčstčšesttisícdvacetšest a sedmdesát haléřů)

ZávěreČná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
Smluvními stranami.

Tento dodatek ke smlouvě a vztahy v něm vyplývající se řídí právním řádem České republiky,
"zejména příslušnýnii ustanovenínii zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

Dodatek ke snilouvě byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana
obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek ke smlouvě před jejím podpisem
přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a ten je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle,
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Moravském Krumlově dne l. 9. 2021 ,

Gymnáziutn
Ĺ'v:3ravský Krumlov,

příspěvková organizacó
IČO: 875

Objednatel Zhotovitel



Soupis vIcepracíGMK

-OSB deska 18mm + montáž = x 27m2 =

- pomocný podpůrný rošt střešnílať 6X4 cm + montáž =

- očištěni prkenného záklopu + vysátí =

-impregnace původního záklopu = x 50 ní2 =

- přesun materiálu =

- spojovací materiál =

Cena celkem = bez DPH
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