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DODATEK č. 1 
Smlouvy o dílo  

Č. objednatele SML/099/2015; č. zhotovitele 154S085 ze dne 25.08.2015 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel: 
Objednatel:  Město Kroměříž  
Sídlo:   Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 
Zastoupený:  Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města 
IČ: 00287351             
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  8326340247/0100 
Tel. kontakt:  +420 573 321 151 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
   PhDr. Jana Pšejová, vedoucí odboru rozvoje  
   602 783 297, e-mail: jana.psejova@mesto-kromeriz.cz 
   Ing. Jana Kotková, projektový manažer,  
   734 159 042, jana.kotkova@mesto-kromeriz.cz 
 
dále jen „objednatel“ 

a 
 
Zhotovitel: 
Obchodní firma: CERGOMONT .s.r.o. 
Sídlo:   Sukova 1052/6, 678 01 Blansko 
Zastoupena:  Ing. Markem Vykoukalem, jednatelem 
IČO: 46993223  DIČ: CZ46993223 
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8683 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno – město 
Číslo účtu:  263314829/0300 
 
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: 
Ing. Josef Vrba, telefon 777 707 707; 
V technických věcech plnění a předání předmětu díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: 
Lukáš Dvořák, telefon 777 707 754, mail: dvorak@cergomont.cz. 
 
dále jen „zhotovitel“ 
společně též jako „smluvní strany“ 

článek I. 

Předmět dodatku 

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XVII. (Změny a ukončení smlouvy), odst. 1. 
Smlouvy o dílo č. smlouvy zhotovitele 154S085, č. smlouvy objednatele SML/099/2015 uzavřené dne 
25.8.2015 na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži 
včetně výměny zdroje vytápění“ (dále jen „Smlouva“) dochází v souladu s Čl. VI odst. 6 Smlouvy 
k čerpání rozpočtové rezervy v rozsahu provedených víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 1 
zhotovitele ze dne 5.11.2015  a Položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 5.11.2015, ke změně čl. VI 
odst. 2 a 3 Smlouvy ohledně výše ceny díla ve znění, které následuje. 
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2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve 

výši: 

Celková cena bez DPH    21.978.641,00 Kč 

DPH 21%       4.615.515,00 Kč 

Celková cena včetně DPH     26.594.156,00 Kč 

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 07.07.2015, 

která je přílohou a součástí smlouvy o dílo (zhotovitelem oceněný výkaz výměr) a na 

základě Položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 5.11.2015, dle Změnového listu č. 1 ze 

dne 5.11.2015, který byl oběma smluvními stranami odsouhlasen a je nedílnou součástí 

tohoto dodatku.    

 

článek II. 

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.  
3. Tento dodatek obsahuje dvě očíslované strany a je sepsán v pěti stejnopisech opatřených 

originálem otisku razítka a podpisem, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení 
zhotovitel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
 

Přílohy:  č. 1 - Změnový list ze dne 5.11.2015  

  č. 2 – Položkový rozpočet ze dne 5.11.2015 

 
 
 
V Blansku dne: 27.11.2015   V Kroměříži dne: 27.11.2015 
 
 
 
Za zhotovitele:                                                          Za objednatele: 
 
 
 
 

v.r.      v.r.  
............................................................                  ............................................................ 
Ing. Marek Vykoukal - jednatel                               Mgr. Jaroslav Němec - starosta města 


