Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele 30/D/R/19
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci
„Rekonstrukce Horská čp. 73, Trutnov“
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:

město Trutnov
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO:
DIČ:

00278360
CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371)
e-mail: franc@trutnov.cz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
124601/0100

I.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:

ASJ s.r.o.
503 12, Světí 8
503 12, Světí 8

IČO:
DIČ:

25281861
CZ25281861

zastoupený ve věcech smluvních:
Jiřím Švubem, jednatelem společnosti
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Jiřím Švubem a Ing.Jiřím Markem (tel. 602 618 388)
E-mail:
asj@asj.cz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ČSOB a.s.
128014022/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

1

II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo
č. 30/D/R/19 ze dne 01.07. 2019
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení
víceprací v ceně 360 087,26 Kč bez DPH a současně nebudou realizovány méněpráce v ceně
123 722,25 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) víceprací a méněprací je uveden
v rekapitulaci změnových listů č. 1 až 4, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho
přílohu.
3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA,
bod IV.1. následovně:
IV.1. Cena díla stanovená ve smlouvě o dílo byla určena dle oceněného položkového
rozpočtu, který zahrnoval ve vedlejších rozpočtových nákladech VRN 5 finanční
rezervu ve výši 10% z celkové částky tj. 934 263,40 Kč bez DPH.
Cena za provedení díla byla určena takto:
• Cena stavebních prací:
9 342 633,60 Kč
934 263,40 Kč
• Finanční rezerva:
• Základ pro DPH:
10 276 897,00 Kč
• DPH:
2 158 148,00 Kč
• Cena vč. DPH:
12 435 045,00 Kč
IV.1.1. Cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:
• Cena stavebních prací:
9 578 998,61 Kč
• Finanční rezerva:
697 898,39 Kč
• Základ pro DPH:
10 276 897,00 Kč
• DPH:
2 158 148,00 Kč
• Cena vč. DPH:
12 435 045,00 Kč
4. S ohledem na oboustranně dohodnutou změnu se upravuje článek V. PLATEBNÍ
PODMÍNKY. Nově se vkládá bod V.5. ve znění:
V.5. Zadavatel zakázky prohlašuje, že na zakázku bude aplikován režim přenesené
daňové povinnosti podle § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení
a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly,
že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30
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dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl
uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2020-……../2
ze dne 27.1.2020.
Přílohy:
Příloha č.1 - Rekapitulace změnových listů č. 1 až 4 k dodatku SOD č.1
Příloha č. 2 – Rekapitulace víceprací a méněprací
Příloha č. 3 – Změnové listy (rozpočty) č. 1 až 4

V Trutnově dne: …………………….

V Trutnově dne: …………………….

…………………….
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta

…………………….
ASJ s.r.o.
Jiří Švub, jednatel
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