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č. smlouvy objednatele: P21V00000047 č. smlouvy zhotovitele:

DODATEK C.l K SM LOUVĚ O DÍLO

„MŠ Náměstí Míru -  propojení dvou místností (objekt Svatováclavská)"
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1.

a

Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
ICO:
DIČ:
Oprávněná osoba: 
Kontaktní osoby:

002 96 139 
CZ 002 96 139 
Ir 
Ir
B

R
B
P
Ir
K
P

Bankovní spojení: K
Číslo účtu: 7
na straně objednatele

2. Jiří Holínka
se sídlem ov
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
IČO: 87185318
DIČ: CZ8203104844
Jednající:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon, e-mail:

oddíl B, vložka

m.cz

na straně zhotovitele
I.

Změna smlouvy

34

7 271 

39
r 242

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2021, a to v odstavci 2. článku III. 
„Doba a místo plnění díla" tak, že odstavec 2. nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště
Termín ukončení díla: do 10. 9. 2021

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 
nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.
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2. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2021, a to v odstavci 1. článku IV. 
„Cena díla" tak, že odstavec 1. nově zní takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II této smlouvy je sjednána 
dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla (SOD) bez DPH : 247.517,47 Kč
Dodatek č.1 bez DPH : 24.931,29 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH : 272.448,76 Kč
DPH 21 % : 57.214,24 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.1 vč. DPH : 329.662,00 Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 
zadávacích podmínek.

Závěrečná ujednání
Ostatní, v článku II. tohoto dodatku smlouvy, neuvedené části Smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2021 
zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č.1 ve dvou vyhotoveních, z nichž každé 
je originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje 
povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením 
č. 2714/67/RM/2021 ze dne 23. 8. 2021.

V Krnově dne 

Objednatel:

elektronicky podepsáno

V Krnově dne 

Zhotovitel:

elektronicky podepsáno

Digitálně podepsal 
Jiří Holínka

Ing. Tomáš Hradil
starosta

Jiří Holínka
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