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D O D A T E K  č .  6  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  

 
v evidenci zhotovitele pod číslem S-020-2015-US a v evidenci objednatele pod číslem 

V2015-510/OO 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 

1. Město Nový Jičín 
sídlo:    Masarykovo nám.1/1, 741 01 Nový Jičín 
zastoupené: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města Nový Jičín 
IČ:    00298212 
DIČ:    CZ00298212 
bankovní spojení:  Komerční banka 
č. účtu:    xxxxxxxxxxxxx (čl. I. bod 1.1. a bod 1.2.) 
     xxxxxxxxxxxxxxx (čl. I. bod 1.3.) 

 zástupce ve věcech technických za Městský úřad Nový Jičín:  

 Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního MěÚ Nový Jičín, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Marcela Horáková, oddělení hospodářské správy a krizového řízení MěÚ Nový Jičín, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 zástupce ve věcech technických za Návštěvnické centrum Nový Jičín – město 
klobouků:  

 Mgr. Radka Bobková, vedoucí organizační složky,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 zástupce ve věcech technických za bytové domy:  

 Ing. Blanka Zagorská, vedoucího odboru bytového MěÚ Nový Jičín, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Eva Friedecká, vedoucí oddělení technických a ekonomických činností MěÚ Nový 
Jičín  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen objednatel) 
 
a 

 

2. VKUS-BUSTAN s.r.o. 
sídlo:    Fügnerova 3636, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupená:   Ing. Liborem Schwarzem, jednatelem 
zápis v OR:   Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 28122 
IČ:    26841410 
DIČ:    CZ26841410 
bankovní spojení:  Komerční banka 
č. účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoba:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen zhotovitel) 
 

Z důvodu ukončení úklidu v bytovém domě Sokolovská 30 a rozšíření úklidu o úklid v bytových 
domech č. p. 1828, 1799 a 1825 na ulici Luční v Novém Jičíně se smluvní strany dohodly na 
uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.11.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
24.11.2017, Dodatku č. 2 ze dne 27.06.2019, Dodatku č. 3 ze dne 25.02.2020, Dodatku č. 4 ze 
dne 14.12.2020 a Dodatku č. 5 ze dne 24.06.2021 tohoto znění: 
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I. 

 
1. V článku IV. Cena a platební podmínky se znění odstavce 4.1. ruší a nahrazuje nově zněním 

odstavce 4.1. takto: 
4.1. Cena a předmět smlouvy odpovídá vítězné nabídce, kterou podal zhotovitel v rámci 
elektronické aukce veřejné zakázky „Úklidové služby v objektech města Nový Jičín“. Za splnění 
předmětu této smlouvy uvedeného v čl. I se objednavatel zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou 
cenu ve výši: 
 

 Výše ročního plnění v Kč 

Základní úklidové práce v budovách ve vlastnictví 
města Nový Jičín, tj. budovách Městského úřadu 
Nový Jičín 

 
957.300,00 Kč 

Základní úklidové práce v místnostech výstavních 
expozic v budově Návštěvnického centra Nový 
Jičín – město Klobouků 

 
152.900,00 Kč 

Základní úklidové práce v objektech vlastnictví 
města Nový Jičín 

697.310,00 Kč 

Poskytnutí náhradního plnění zhotovitelem 
objednateli 

12.000,00 Kč 

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH 1.819.510,00 Kč 

VÝŠE DPH 181.951,00 Kč 

NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 2.001.461,00 Kč 

 
2. V článku I. Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 1.3. ČÁST C Rozsah a četnost 

základních úklidových prací mění takto: 
Ruší se bod: 

 budova na adrese Sokolovská 30 (bytový dům)  
o 1x za 2 týdny 

- zametání (popř. mokré setření) schodišť, podest, chodbičky v 1. PP, 
- otření zábradlí schodiště, 
- otření vchodových dveří. 

o 2x ročně 
- mytí oken na chodbě, 
- mytí skel ve vstupních dveří. 

Vkládá se nový bod:  

 budova na adrese Luční 1828/2 (bytový dům)  
o 1x za týden 

- zametení a mokré vytření chodby a schodiště ve všech patrech, 
- otření skvrn a ohmatů a vyleštění skel hlavních a zadních vchodových dveří, 
- otření madla zábradlí schodiště, 
- umytí vnitřku kabiny výtahu a všech výtahových dveří, 
- vytření (v zimě zametení) venkovní vstupní dlažby, 

o 1x měsíčně 
- zametení (vytření)sklepních prostor, ometení pavučin 
- celkové umytí vstupních dveří, 
- otření poštovních schránek, 

o 2x ročně 
- mytí oken včetně rámů z vnitřní strany – podesty, 
- mytí zábradlí schodiště. 

 budova na adrese Luční 1799/3 (bytový dům)  
o 1x za týden 

- zametení a mokré vytření chodby a schodiště ve všech patrech, 
- otření skvrn a ohmatů a vyleštění skel hlavních a zadních vchodových dveří, 
- otření madla zábradlí schodiště, 
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- umytí vnitřku kabiny výtahu a všech výtahových dveří, 
- vytření (v zimě zametení) venkovní vstupní dlažby, 

o 1x měsíčně 
- zametení (vytření)sklepních prostor, ometení pavučin 
- celkové umytí vstupních dveří, 
- otření poštovních schránek, 

o 2x ročně 
- mytí oken včetně rámů z vnitřní strany – podesty, 
- mytí zábradlí schodiště. 

 budova na adrese Luční 1825/4 (bytový dům)  
o 1x za týden 

- zametení a mokré vytření chodby a schodiště ve všech patrech, 
- otření skvrn a ohmatů a vyleštění skel hlavních a zadních vchodových dveří, 
- otření madla zábradlí schodiště, 
- umytí vnitřku kabiny výtahu a všech výtahových dveří, 
- vytření (v zimě zametení) venkovní vstupní dlažby, 

o 1x měsíčně 
- zametení (vytření)sklepních prostor, ometení pavučin 
- celkové umytí vstupních dveří, 
- otření poštovních schránek, 

o 2x ročně 
- mytí oken včetně rámů z vnitřní strany – podesty, 
- mytí zábradlí schodiště. 

 
 

II. 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v nezměněném znění. 
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem 01.01.2022. 
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický 
obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město 
Nový Jičín, a to do 10 dnů od jejího uzavření, nejpozději 29.12.2021. Smluvní strany 
prohlašují, že vyjma osobních údajů zástupce zhotovitele, kontaktních údajů kontaktních osob 
smluvních stran a podpisů zástupců smluvních stran tato smlouva neobsahuje žádné 
informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého 
textu smlouvy za podmínky, že údaje, v rozsahu viz výše budou znečitelněny.  

4. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.  

5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku č. 6 smlouvy v celém 
rozsahu souhlasí.  

 

Ve Frýdku–Místku dne 20.12.2021   V Novém Jičíně dne 13.12.2021 

 

 
 
 
 
        

         

         

Ing. Libor Schwarz  Mgr. Stanislav Kopecký 

jednatel  starosta města Nový Jičín 

za zhotovitele  za objednatele 
 


