
 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 
na realizaci díla: 

 

„Stavební úpravy vstupního parteru – Městský plavecký bazén Rakovník“ 
 
 
Objednatel :    
 
Město Rakovník 
Sídlo:  Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník - Rakovník I 
IČ:  00244309 
DIČ:  CZ00244309 
Zastoupené:   PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou města 
bankovní spoj.:  
č. účtu:  
    
(dále jen jako „objednatel“)      
 
a 
 
Zhotovitel :      
                  
  
 
  
  
   
  
 
 
 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“) 
 

 
Smluvní strany, v souladu s ustanovením článku „Změna smlouvy“ Všeobecných obchodních podmínek 
na provedení stavebních prací, tvořících přílohu č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OVal-D/0019/2019 ze dne                
9. 7. 2019 (dále jen jako „smlouva“), se dohodly na tomto dodatku č. 1, s následujícím doplněním 
Smlouvy o dílo: 

 
 
1) I.   Předmět smlouvy 
 výčet nedílných součásti díla, uvedený v čl. I., bodu 3. smlouvy, se doplňuje o další odrážku takto: 

- součástí díla je závazek zhotovitele provést změny díla, uvedené v objednatelem odsouhlaseném 
Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu k dodatku č. 1 ke smlouvě.     

 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. OVaI-D/0019/2019 

Firma: Froněk, spol. s r.o. 

Sídlo: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník 

IČ: 47534630 

DIČ: CZ47534630 

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879 

Jednající: Ing. Kamil Hrbek, prokurista 

Bankovní 
spojení: 



2) III.   Cena za Dílo 
 cena za dílo, uvedená v čl. III., bodu 1. smlouvy, se upravuje o částku změn díla následovně: 

1. Celková cena Díla dle čl. II. smlouvy je ve výši: 
  

cena bez DPH: DPH:  cena s DPH: 

6 075 242,09 Kč 1 275 800,78 Kč 7 351 042,87 Kč 

Původní cena díla dle uzavřené smlouvy ………………………………..……..  6 424 965,34 Kč bez DPH 

se upravuje na částku ……………………………………………………………………  6 075 242,09 Kč bez DPH 

Ke změně ceny díla došlo na základě vyčíslení změn díla, 
uvedených ve Změnovém listu č. 1 v celkové částce ………………….….  - 349 723,25 Kč bez DPH  

 
 
3) Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v 

platnosti beze změn. 
 
4) Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se dohodly, 

že k podpisu bude použit kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS). Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek 
smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel je povinen nejpozději v okamžiku podpisu 
tohoto dodatku objednateli sdělit, obsahují-li dokumenty předložené v rámci tohoto dodatku 
informace, které se podle příslušných právních předpisů neuveřejňují. Pokud dodavatel 
takové informace prokazatelně nesdělí, může zadavatel tyto informace uveřejnit v plném 
rozsahu. 

 
 
6) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Rakovník dne 23. 10. 2019 usnesením 

č. 743/19.  
 
 
Příloha - Změnový list č. 1, včetně jeho přílohy, oceněného výkazu výměr změn. 
 
 

Objednatel: Zhotovitel: 

V Rakovníku dne  V Rakovníku dne  

 
 
 
 
 
 
 

 

Město Rakovník Froněk, spol. s r.o. 

PaedDr. Luděk Štíbr, starosta Ing. Kamil Hrbek, prokurista 
 








