
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 11.7.2022

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Vsetín, Sychrov 97
Adresa: MUDr. Františka Sovy 97, 755 01 Vsetín
Zastoupen: ……………………, ředitelkou školy
Zastoupení:
● ve věcech smluvních: …………………….., ředitelka školy
● ve věcech technických: ………….., stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín
IČ: 609 90 465
DIČ: neplátce DPH
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Harmonie Design
Adresa: Sychrov 56, 755 01 Vsetín
Zastoupena: ……………….
Zastoupení:
● ve věcech smluvních: ………………
● ve věcech technických: ………………
IČO: 60329980
DIČ: ………………
Bankovní spojení: ………………
Číslo účtu: ………………
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u…………….., odd. , vložka ………… (dále jen
zhotovitel)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OPRAVA PODLAH

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

MÍSTO PLNĚNÍ VZ VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 386.000,- Kč bez DPH

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ Č.j. ZŠ-SY-172/2022
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Článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17.7.2022 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o
dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „Oprava podlah”.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. IV. Cena díla.

2. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto
dodatku ke smlouvě. Obě strany se dohodli o vykonání víceprací z důvodu hlubšího broušení
podlah (původní učebna fyziky s elek. vývody v podlaze), výměna starých a poškozených
prahů, výměna přechodové lišty a zbylá částka se využila na koupi podlahové krytiny
(koberec).

3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se
tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny Základní (Kč) DPH 21 %
(Kč) Celková (Kč)

Cena díla dle původní smlouvy 358 694,65 75 325,88 434 020,53

Cena za vícepráce dle přílohy č. 1 28 788,63 6 045,70 34 834,33

Cena díla celkem 387 483,28 81 371,58 468 854,86

4. Práce a dodávky dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo budou dokončeny do 10 dnů
od uzavření dodatku.
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III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost

originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).

5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.

Přílohy:
č. 1 Faktura č. 22318

Ve Vsetíně, dne 10. 8. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

_____________________ ____________________________

………………………… …………………….
ředitelka školy jednatel


