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DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S/0394/2021/OSKMaT

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,
za které jedná: Ing. Jiří Adámek, vedoucí odboru ŠKMaT
IČ: 00296643
Bankovní spojení/číslo účtu:
ID datové schránky:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail tel.

- dále jen objednatel
a

TS a.s.
17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek - Místek
za kterého právně jedná:
Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka
číslo 1076
bankovní spojení:
Tel: 558 443 211
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí provozu Technická správa
email: tel:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „Fitpark pro seniory
2021“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

ČLÁNEK 1
PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to snížení rozsahu prací z důvodu
zmenšení dopadové plochy s ohledem na upravené rozmístění fitness prvků a ochranná pásma
zeleně. Celkově se jedná o méněpráce v rozsahu 8.361,04 Kč bez DPH.
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ČLÁNEK 2 

CENA DÍLA 

Tímto dodatkem se  mění ČLÁNEK 4 smlouvy (Cena díla), odst. 1. takto:  
1. Cena za dílo dle smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši: 

 
Cena bez DPH:   207.188,22 Kč 
DPH 21%:      43.509,53 Kč 
Cena s DPH: 250.697,75 Kč 

 
ČLÁNEK 3 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních 

stran. 
 
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 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, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem 
dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti 
okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

 
 
Přílohy dodatku 
Příloha č. 1 – Soupis méněprací 

 
 
  

  
Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 
 

____________________________   __________________________ 

Ing. Jiří Adámek,  Ing. Jaromír Kohut, 
vedoucí Odboru ŠKMaT předseda představenstva   

 
     
 
 


