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Dodatek č. t k Smlouvě o dílo č. 8/20t8-VI
•
Uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012, občanský zákoník

Článek I.
Smluvní strany
1. Zhotovitel:
Název: DV stav s.r.o.
Sídlo: Riegrova 1782/31,37001 České Budějovice
IČ: 281 42551
DIČ: CZ28142551
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dvořák - jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Michal Pospíšil - stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2992012379/0800
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová
značka C, oddíl 20074
2. Objednatel:
Město Větřní
Na Žofíně 191,382 11 Větřní
IČ 002 46 182
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 151556225/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Stavební dozor

Článek II.
Předmět dodatku
1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 18. 4. 2018 shora uvedenou Smlouvu o dílo
k provedení akce: MŠ Větřní č. p. 294 - Obnova sociálních zařízení, rozvodů vody
a kanalizace.
2. Předmětem tohoto dodatku je vypořádání více a méně prací v tomto rozsahu:
Na žádost objednatele zhotovitel provedl více práce na úpravách šaten dětí ve
všech čtyřech odděleních. Celková hodnota více prací je 242 088,- Kč bez DPH.
V projektové dokumentaci ani výkazu výměr nebyly zahrnuty dělící příčky mezi
dětskými WC. Objednatel požaduje po zhotoviteli jejich dodání a montáž ve všech
odděleních MŠ. Celkem se jedná o 18 ks dělících příček v celkové hodnotě více
práce 37 980,- Kč bez DPH.
V projektové dokumentaci byla zahrnuta oprava izolací, které v současné době
slouží jako kanceláře učitelek v jednotlivých třídách. Oprava se na základě dohody
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Zhotovitele, Objednatele a vedení ZŠ a MŠ Větřní nebude realizovat. Hodnota
méně práce byla vyčíslena na 15 909,- Kč bez DPH.
Po odečtení méně prací je celková cena více prací 264 159,- Kč bez DPH. O tuto
částku se navyšuje celková cena díla.
Všechny více práce a méně práce jsou podrobně popsány a vyčísleny ve
Změnových listech Č. 1, 2 a 3, které jsou přílohou tohoto Dodatku Č. 1.
Tímto dodatkem se mění Článek V., Cena za dílo, odstavec 1., který zní: Dohodnutá
cena za dílo dle zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách činí: 3 651 128,- Kč bez DPH.
K této ceně bude připočtena DPH v platné výši.
Předmětem dodatku je dále změna Článku IV. Sjednaná doba pro provedení díla.
S ohledem na dříve uvedené více práce se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně
Článku IV. Sjednaná doba pro provedení díla, odstavec 2., písmeno c), který zní:
Dokončení a předání hotového Díla Zhotovitelem Objednateli nejpozději do 6. srpna
2018. O předání a převzetí dokončeného Díla bude sepsán protokol.
Ostatní ujednání obsažená v Smlouvě o dílo Č. 8/2018-VI. zůstávají beze změny.
Dodatek Č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
Dodatek Č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Schvalovaci doložka: Uzavření Dodatku č. 1 bylo projednáno
Větřní dne 30. 7. 2018, číslo usnesení 206/2018.

a schváleno Radou města

Ve Větřní, dne 31. 7.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Antonín Krák
Starosta města

MĚSTO VĚTŘNf
NA ŽOFfNĚ 191
382 11 VĚTŘNf
IČ: 00246182
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