
 

 

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna – výměna střešního pláště 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, („občanský zákoník“) dne 11.6.2021 

 
mezi: 
 
Název: Město Slavkov u Brna 
Sídlo: Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna 
IČO: 00292311 
DIČ: CZ00292311 
Právní forma: 801 - Obec 
Zastoupení: Bc. Michal Boudný, starosta města 
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna 
Číslo účtu: 729731/0100 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Bc. Michal Boudný, starosta města 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Dalibor Kašpar, investiční technik 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 
Název: PROSTAVBY, a.s. 
Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice 
IČO: 27713130 
DIČ: CZ27713130 
Právní forma: Akciová společnost 
Zápis ve veřejném 
rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B4811 

Zastoupení: Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 258746889/0300 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Tomáš Janský, hlavní stavbyvedoucí 

 
(„zhotovitel“) 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny uvedené ve změnových listech ZL 01 – 
ZL 11, které tvoří přílohu tohoto dodatku a které jsou zapotřebí k řádnému 
dokončení díla specifikovaného v článku 3. Smlouvy o dílo. 

2. CENA DÍLA 

2.1. Článek 5.1. se upravuje tak, že bude nově znít: 

 

„5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky 
zhotovitele a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 16.924.972,90 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  3.554.244,30 Kč 

Cena s DPH  20.479.217,20 Kč“ 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

3.2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nebo jeho přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.5. Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno usnesením rady města č. 1843/123/RM/2021 
ze dne 20.09.2021. 

3.6. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. 

3.7. Přílohy dodatku, které současně tvoří přílohu b) Smlouvy o dílo: 

1.   Změnový list ZL 01 – ZL 11 
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Ve Slavkově u Brna dne _._.2021 V Otnicích dne _._.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Bc. Michal Boudný, starosta 
Město Slavkov u Brna 
objednatel 
 

______________________ 
Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda 
představenstva 
PROSTAVBY, a.s. 
zhotovitel 
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