
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:
č. smlouvy objednatele 2015/13/Gr., č.smlouvy zhotovitele SL001/2015

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 17.07.2015

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Kroměříž
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Němec, starosta města
Ve věcech technických:                                       
PhDr. Jana Pšejová, vedoucí odboru rozvoje města – 602 783 297
Ing. Jana Gregorová, referent investiční přípravy – 603 951 941
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: 8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)

a   

1.2.    Zhotovitel: Vacutec Moravia, spol. s r.o.    
se sídlem: Kojetínská 3881, 767 01 Kroměříž    
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně
oddíl C vložka 17900
zastoupený: Milan Skácel, jednatel společnosti
IČ: 60736275
DIČ:          CZ60736275
Zástupce ve věcech smluvních: Milan Skácel, Jaromír Ležák                                         
Zástupce ve věcech technických: Jaromír Ležák – 602 550 292
Bankovní spojení: 153389504/0300

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s článkem XVI. (Změna smlouvy a 
odstoupení od smlouvy) odst. 16.1., 16.2. Smlouvy o dílo: č. smlouvy objednatele 
2014/13/Gr., č.smlouvy zhotovitele  SL001/2015 uzavřené dne 17.07.2015 (dále jen 
„Smlouva“ nebo „SoD“) na změnách Smlouvy uvedených níže v čl. I tohoto dodatku.

I.

Na základě změny v provedení technologie repase stávajících teracových podlah schodiště a 
chodeb 2. a 3. NP budovy ZŠ Sýpky a na základě skutečného, nepředvídatelného stavu 
stávajících podkladních vrstev podlahy v místnosti č. 111 v 1. NP, se mění rozsah stavebních 
prací Smlouvy o dílo. Jedná se o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností. Uvedené dílčí změny v rozsahu provádění díla dle Smlouvy jsou obsaženy 
v příloze č. 1 tohoto dodatku (v soupisu méněprací, víceprací a k nim přináležících 



položkových rozpočtech). Část z rozsahu dohodnutých stavebních prací dle Smlouvy o dílo 
nebude realizována.

Z důvodu dodržení časových intervalů technologických postupů v provedení technologie 
repase stávajících teracových podlah se termín v čl. IV odst. 4.3. Smlouvy mění takto:
dokončení díla (prací na díle) 25. 8. 2015.

Na základě výše uvedených dílčích změn došlo k navýšení ceny díla ve výši 31. 473,46 Kč
vč. DPH. Cena díla upravená v čl. V odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

Částka, o kterou dochází k navýšení ceny díla dle specifikace uvedené v tomto dodatku ke 
Smlouvě:

č. rozpočtu název rozpočtu částka bez DPH 21% DPH cena s DPH

1 VCP + MNP + rezerva 
rozpočtu dle skutečnosti +26. 011,12 Kč 5. 462,34 Kč 31.473,46 Kč

Celková cena díla po navýšení ceny:

položka částka bez DPH 21% DPH cena s DPH
SoD +684. 644,- Kč +143. 775,24 Kč 828. 419,24 Kč
Dodatek č. 1 +26. 011,12 Kč +5. 462,34 Kč 31.473,46 Kč

Celkem s haléřovým vyrovnáním +710. 655,- +149. 238,- 859. 893,-

Vzhledem k rozpracovanosti rozpočtu ke Smlouvě o dílo nebylo ve výpočtech soupisů 
méněprací a víceprací použito zaokrouhlování. Zaokrouhlení na celé koruny (haléřové 
vyrovnání) je použito u celkové vypočítané částky Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku zůstávají beze 

změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě 

(2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy Dodatku č. 1 ke Smlouvě:
1) Soupis MNP + VCP, položkové rozpočty VCP + MNP dle skutečnosti vč. popisu
   položek 

V Kroměříži dne 7. 8. 2015                                      V Kroměříži dne 7. 8. 2015

.........................................................                                      ................................................             
  Mgr. Jaroslav Němec, v. r.                                                           Milan Skácel, v. r.     
           starosta města                                                                               jednatel  




