
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 17. 5. 2017
Akce: ZŠ nám. Republiky – opatření proti vlhkosti

č. smlouvy o dílo zhotovitele: 711
č. smlouvy o dílo objednatele: 2017/2583/OŠK/48

I. Smluvní strany

O b j e d n a t e l : Statutární město Brno
Městská část Brno – sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

Zastoupen: : Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno – sever
ve věcech smluvních Mgr. Miriam Kolářová, místostarostka MČ Brno – sever
ve věcech technických HYŠPLER DEVELOPING s.r.o., IČ: 28341848

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, pobočka Brno
č. účtu : 19-5190900247/0100

a

Z h o t o v i t e l : ESOX,. s r. o.
Libušina třída 23,623 00 Brno

Zapsán : OR KS v Brně, odd. C, vl. 143
Zastoupen : p. Petr Polický, jednatel společnosti

Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti
Bankovní spojení :
č. účtu :
IČO : 00558010
DIČ : CZ00558010

Dne 17.05.2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2017/2583/OŠK/48 (dále jen „Smlouva“).

V průběhu provádění prací došlo k objektivní nutnosti navýšení předmětu díla o vícepráce, které

nebyly předvídatelné v době uzavření Smlouvy.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odstavci 4.4. a 13.2. Smlouvy se dohodly na

změnách Smlouvy takto:

II. Předmět díla

Článek II. bod 2.1. smlouvy o dílo – Předmět díla - se doplňuje o provedení víceprací specifikovaných
v příloze č. 1 tohoto dodatku:

- bourací a zemní práce, doplnění zdiva, stavební práce – se doplňuje o skutečný rozsah
bouraných skladeb podlah a venkovních ploch, podbetonování základů příčky mezi m.č. 103 –
123,124, zazdívky komínových dvířek za předstěnami a obklady, doplnění zdiva, zaz dění
otvorů, doplnění zdiva v rámci otvorů a omítek, dále o opravu kanalizace v uliční části,
vyřezání nefunkčních rozvodů vedoucích ve zdivu, anebo vystupujících na povrch.

- ZTI – se doplňuje opravu netěsné ležaté kanalizace v m.č. 105, 119 a 122, dále pak o nové
zařizovací předměty a navrácení stávajících na původní pozice a o ukončení rozvodů
v místech, kde zařizovací předměty nově nebudou.

- elektro – předmětem díla je oprava a navrácení elektro rozvodů do původní podoby. Rozvody
budou opraveny dle změny dílčích dispozic nebo po bourání předstěn, dojde k revizi
jednotlivých okruhů

- malby stávajících stěn – dílo je doplněno o malby na stávajícím zdivu 1.NP a 1.PP nad nově
provedenými sanačními omítkami a to včetně oškrabání stávajících maleb, dále o provedením
maleb stropů v 1.NP



                                                        

  

III. Cena díla 
Článek IV. bod 4.1. smlouvy o dílo – Cena díla – se upravuje o cenu víceprací specifikovaných 
v příloze č.1 tohoto dodatku a to takto: 
 
Původní cena díla:                6.527.471,- Kč bez DPH  
Vícepráce:             911.465,- Kč bez DPH 
Nová cena díla celkem vč. dodatku č. 1:                7.438.936,- Kč bez DPH 
 

IV. Ostatní ujednání 

 
Ostatní body Smlouvy, které tento dodatek nemění  zůstávají nezměněny.   
 
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením 7/58. schůze RMČ Brno-sever, konané dne 
24.8.2017 
 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv.  
Dodatek zveřejňuje objednatel.  
 
Příloha č. 1:  - Změnové listy stavby č. 01 – 04 včetně položkových rozpočtů        

 
 
 
 
V Brně dne:                                                                              V Brně dne:            
 
 
 
 
 
 

 
 ………………………………                                                    ……………………………… 
         Za objednatele                                                                             Za zhotovitele 
    Mgr. Miriam Kolářová                                                                   Ing. Pavel Betlach 
místostarostka MČ Brno – sever      prokurista 


