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Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace 

Sídlo: Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava 

IČ: 709 99 279 

DIČ: 384-70999279 

Číslo účtu: 10250174833/5500 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. 

Zastoupeno: Mgr. Simona Horáková, ředitelkou školy 

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

 
Mgr. Simona Horáková, ředitelka školy 

Kontaktní osoby ve věcech 
technických: 

 
PhDr. Bc. Petr Častulík, zástupce ředitelky školy 
 

  
dále jen „objednatel“ 

 
Zhotovitel:  SDU servis s.r.o. 

Sídlo: Olomoucká 305/88, Předměstí, 746 01 Opava 

IČ: 258 38 199 

DIČ: CZ 25838199 

Číslo účtu: k8hzj87 
 

Bankovní spojení: sdu-servis@volny.cz 

Jednající: 382008293/0300 

Zapsána: ČSOB a.s., pobočka Opava 

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

Markem Mlýnkem, jednatelem 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických : 
 

V obchodním rejstříku pod spis. zn.: C 20715 vedené u Krajského soudu v 
Ostravě 

dále jen „zhotovitel“ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, EDVARDA BENEŠE 2  – 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

 

 
  

 
 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO   
uzavřené dne 26.5.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem 

Zakázka: „ZŠ Edvarda Beneše – stavební úpravy rozvodů ÚT a svodů dešťové vody“ 
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Článek II. 
Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 26.5.2022 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Edvarda 

Beneše – stavební úpravy rozvodů ÚT a svodů dešťové vody“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní 
strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách 
Smlouvy.  

Článek III. 
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto: 
  

- mění se rozsah výměny ventilů v nižší části hlavní budovy školy, 
- neprovádí se výměna dešťových svodů v pavilonech školy. 

 

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je 
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Článek IV. 
Cena díla 

Smluvní strany konstatují, že změny dle tohoto dodatku, nemají vliv na celkovou cenu díla 
sjednanou ve Smlouvě. 
 
Rekapitulace ceny díla: 

- cena díla dle Smlouvy                                      699.800,68 Kč 
- změna ceny díla dle tohoto dodatku                                   - 289.223,68 Kč 
- celková cena díla                                   410.577,00 Kč 
- DPH 21 %                    86.221,17 Kč 
- nová cena díla celkem s DPH               496.798,17 Kč 

(slovy: čtyři sta devadesát šest tisíc sedm set devadesát osm a 29/100  korun českých) 
 
Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn. 
 

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží  
dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle 
zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém 
rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou 
smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová 
adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím 
uzavření objednatel.  
 
 
Příloha:  Položkový rozpočet 

  
                  V Opavě dne 23.08.2022 
 

               V Opavě dne 23.08.2022 
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za objednatele 
Mgr. Simona Horáková 

za zhotovitele 
Marek Mlýnek 

za zhotovitele 
………  

 
ředitelka 

 
jednatel 

 

 

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 
 – příspěvková organizace 

 

SDU servis s.r.o. 
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