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DODATEK č. 1 

SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU 
TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA 

ID č. 107892 

uzavřené podle § 17 4 6  odst, 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 
(dále jen „občanský zákoník") na akci: / 

•• 

na akci 

„Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení" 

I. Smluvní strany 

Objednatel: 

zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřen: 

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO; 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „stavebník") 

Kra] Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
íng. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku 
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík 
Ing. Pavel Novotný 
564602283 
70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen „technický dozor stavebníka") 

II. Předmět dodatku 
Z důvodu prodloužení termínu realizace stavby „Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce 
šaten a sociálního zařízení" se prodlužují činnosti zabezpečované v průběhu stavby v rámci 
výkonu technického dozoru stavebníka specifikované Smlouvou o zajištění výkonu 
technického dozoru stavebníka ID: 101348 ze dne 29. 3. 2017. 

VIA ALTA a.s. 
Okružní 963, 674 01 Třebíč 
Ing. Jakubem Johnem 
Ing. Jakub John 
Jiří Špeta 
568 846 601 
269 06 741 
CZ26906741 
Česká spořitelna, a.s. 
2170323389 
B 6068 vedená u Krajského soudu v Brně 

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 8 odst. 8.1 Smlouvy uzavřely následující 
dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto: 

1) Čl. 4 Úplata za zařízení záležitostí a termíny odst. 4.1 se mění a nově zní takto: 
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4.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. 3. byla stanovena dohodou v 
maximální výši 

Cena celkem bez DPH 100 396,00 Kč 
DPH 21% 21 083,16 Kč 
Cena celkem vč. DPH 121 479,16 Kč 
Slovy: Jednostodvacetjednatisícčtyřistasedmdesátdevět korun českých a 16 haléřů. 

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady IDS spojené se 
zabezpečením činnosti dle čl. 3. této smlouvy. 

V ceně nejsou zahrnuty případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti 
s prováděním stavby. 

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb 
DPH. 

2) Čl. 6. Termín plnění, místo plnění se mění a nově zní takto: 

Předpokládaná doba realizace stavby: 

Práce budou zahájeny: Duben 2017 

Předmět díla bude dokončen 
nejpozději: 

28. 2. 2018 

III. Závěrečná ustanovení 
Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě 
strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 
souhlasí s ním. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy -
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
začátku. 
Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po 
oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel. 

Příloha: Kalkulace nabídkové ceny 

V Jihlavě 30. 11. 2017 V Jihlavě 30. 11.2017 

Inri. JaKuD/Jopn 
předseda iřetístavenstva 

Ing. Josef Pavlík 
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast ekonomiky a majetku 
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Zajištěni výkonu technického dozoru stavebníka 

„(tymnázium Velké ftteiříčí Kekonstrukeo šatou a sociálního y.ařizett(" 

Kalkuíact! nabídkové cwny 

k Dodatku č. 1 .Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebník; 

I eimln plnění; 
1. 12. 2017 28. 02. 2018 

PI'CUJG spojoné ÍÍ  prováděním stavby 

položka 

mzdy i lož.io 
doprava 

MJ 
hod. 

km 

cona za IVU 
íiOO, Kč 

Kč 
Čolkem za práco .spojoné s prováděním slavby (boz DPH 

celkům MJ 
40 

;i«ó 

cena colkom 
24 000, Kč 

X 400, Kč 
2(i 400,- Kč 

Smluvní cena dle Smlouvy o z.ajíňlění výkonu lechnického dozoru stavebníka 10 objednatele 
1oi:mh 7o dno 2<). :i 7017: 
Cena bez DPI I 
DPI I 21% 
Cena celkem vč. DPH 

Cena více prach 

Cena bez DPI I 
DPH 21% 
Cena celkem vč. DPI I 

70 396,00 Kč 
16043,16 Kč 
92 439,16 Kč 

24 000,00 Kč 
5 040,00 Kč 

29 040,00 Kč 

Cena po uzavřeni dodatku č. 1: 

Cena bez DPH 
DPH 21% 
Cena celkem vč. DPH 

100 390,00 Kč 
21 083,16 Kč 

121 479,16 Kč 
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V Třebíči dno 29. 11.2017 

Jiří Speta 

VIA ALTA aí.s. 
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