
Dodatek č. 1

Město Nové Město na Moravě1.

(dále jen „objednatel“)

a

CERGOMONT s.r.o.2.
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ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.4.2021 

(dále jen jako „smlouva o dílo“).

- rozšíření rozsahu prací o dodávku a instalaci recirkulačních podvěsných odsavačů par, včetně zajištění 
připojení elektroinstalací a dalších přidružených prací

I.
1. Mění se předmět plnění specifikovaný v ČI. 1 smlouvy o dílo a její příloze č.1 následovně:

se sídlem Horní Lhota 127, 678 01 Blansko

zastoupená Ing. Josefem Vrbou, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Libor Vozár, manažer realizací 

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 46993223

DIČ: CZ 46993223

bankovní spojení: ČSOB Brno - město

č.ú.: 263314829/0300

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo 
tento Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž 
předmětem je zhotovení díla „Oprava technického zařízení ve věžovém domě na ul. Tyršova č.p. 730 v 
Novém Městě na Moravě - zdravotně technické instalace, ústředního topení a 
vzduchotechniky“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) mění a doplňuje následovně:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis. zn. C 8683 (dále jen 
„zhotovitel“)

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900
DIČ CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic 

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

NMNMSML20210362



2. V čl. 2 Smlouvy o dílo „Doba plnění“, odst. 1 se text ve znění:

ruší a nahrazuje se textem ve znění:

3. V čl. 4 Smlouvy o dílo „Cena díla“, odst. 1 se text ve znění:

ruší a nahrazuje se textem ve znění:

II.
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Výše uvedené změny jsou v souladu s ust. § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

„1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejdříve dne 17.5.2021. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí 
a objednateli předá nejpozději dne 15.09.2021. Termín je stanoven s ohledem na topnou sezónu 
a je závazný.
Objednatel preferuje co nejkratší dobu realizace prací, a to s ohledem na její provádění za plného 
provozu bytového domu.

„1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejdříve dne 17.5.2021. Zhotovitel se zavazuje, že celé dílo 
dokončí a objednateli předá nejpozději dne 30.09.2021. V termínu do 15.9.2021 však musí být 
dokončeny veškeré práce spojené s vytápěním, a to s ohledem na topnou sezónu.
Objednatel preferuje co nejkratší dobu realizace prací, a to s ohledem na její provádění za plného 
provozu bytového domu.

Podrobně jsou změny rozsahu díla specifikovány v přiloženém položkovém rozpočtu změn, který je 
přílohou č. 1 Dodatku č.1 Smlouvy o dílo.

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 8.585.858 Kč bez DPH,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v 
platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 8.622.218,65 Kč bez DPH,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.



Objednatel: Zhotovitel:

0
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11. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je: 
Příloha č. 1 - položkový rozpočet změn

Michal Šmarda
starosta

7. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen 
tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění 
v registru smluv.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

9. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým 
na její 38. schůzi dne 15.3.2021 pod bodem č. 4/38/RM/2021.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv 
omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční 
podpisy.

5. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto 
Dodatku č. 1.

6. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a 
povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či 
ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

10. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

v Blansku
dne

v Novém Městě na Moravě

dne 14. 09. 2021



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 214Z035

Bytový dům Tyršova č.p. 730SO01Objekt:

VCP - MNPRozpočet: D1.5

IČO:Objednatel:

DIČ:

CERGOMONT s.r.o.Zhotovitel:

Vypracoval:

PSV 0,00

MON 3 718,46

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 36 360,65

%15 0,00 CZK

Snížená DPH %15 0,00 CZK

Základ pro základní DPH %21 36 360,65 CZK

Základní DPH %21 7 635,74 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 43 996,39 CZK

dnev

Za zhotovít Za
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Oprava technického zařízení v bytovém domě Tyršova č.p. 730 
v Novém Městě na Moravě

IČO: 46993223
DIČ: CZ46993223

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Rozpis ceny

HSV
Celkem

32 642,19

Suková 1052/6
67801 Blansko

jednatele



Číslo Název Typ dílu Celkem %

Větrání kuchyniVZT.2. HSV 32 642,19 90

ElektromontážeM21 MON -11 943,70 -33

DigestořeM21-D MON 15 662,16 43

Cena celkem 36 360,65 100
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Rekapitulace dílů



Položkový rozpočet
Oprava technického zařízení v bytovém domě Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na MoravěS: 214Z035

Bytový dům Tyršova č.p. 730O: SO01

VCP - MNPR: D1.5

Množství Cena / MJMJ

3 625,719,000001 ks

1,209,000002 VZT.2.2 soubor

138,47:kus

5,94 -1 188,00-200,000004 210800529RT1 m

R1

45,48 2 455,9254,000009 210810005RT1 m

m

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

ks
—

27,00000
18,00000

28,44
266,40

kus 
byt

m 
ks 
ks

34,92
8,91

Díl: M21______
3 210220321RT1

Díl: M21-D
7 210100001R00
8 210110001RT2

11
T2
13 222261661R00

5 220111746R00
6"

-59,00000
-59,00000

54,00000
18,00000
54,00000
54,00000

78,60
142,20
12,72
2,82

4 244,40
2 559,60
686,88
152,28

P.č. Číslo položky Název položky________________________
Díl: VZT.2._______ Větrání kuchyní______________________

VZT.2.1 Recirkulační podvěsný odsavač par, uhlíkový filtr, výkon
min 150 m3/h, 3 stupně výkonu, LED, osvětlení, 230V,

10,80

-11 943,70
-8 169,73

-2 060,28
-525,69

15 662,16
767,88

4 795,20

Celkem______
32 642,19

32 631,39

hlučnost max. 63 dB D+M_________________________
Silové napájení digestoři - dod. profese ELE

Elektromontáže_______________________
Vedení uzemňovací "Bernard" na potrubí, včetně dodávky 
svorky a Cu pásku (bez vodiče a připoj, vod.)__________
Vodiče a lana nn a vn H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého 
volně, včetně dodávky vodiče_______________________
Uzemnění na vodovod včetně překlenutí
El. propojení, nezměřitelné práce

Digestoře_____________________________
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2

ISpínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředívčetně 
dodávky spínače_________________________________
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uloženývčetně 
dodávky kabelu__________________________________
Lišta elektroinstalační L 20
Krabice lištová na hmoždinky
Hmoždinka HM6 ve zdi cihlové
Značení trasy vedení

-59,00000

10 220301021R00
222260057R00
222261621R00




