Dodatek č.2
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele 005/D/R/20
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci
„Rekonstrukce sportovního stadionu Základní školy,
Trutnov, R. Frimla 816“
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, 604 241 232),
e-mail: franc@trutnov.cz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

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

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

Sport-Technik Bohemia s.r.o.
Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

IČO:
DIČ:

49618555
CZ49618555

zastoupený ve věcech smluvních:
Milanem Vopičkou, jednatelem
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Michalem Bohdaneckým, šéfem výroby (tel. 602 286 214)
E-mail:
info@sport-technik.cz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Komerční banka, a.s., pobočka Praha 8
202003111/0100

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.
005/D/R/20 ze dne 31.03.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 03.09.2020..
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací
v částce 103 629,78 Kč bez DPH a méněprací v částce -21 148,00 Kč bez DPH dle § 222 odst. č.4
ZZVZ. Přesný popis (specifikace) víceprací a méněprací je uveden v rozpočtu víceprací a méněprací,
který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.
Současně se z rozpočtu a ze smlouvy vypouští položky č. 131 SO 01 z SoD, č. 133 SO 01 z SoD, č.
57 SO 04 z SoD a č. 41 SO 05 z SoD, které byly uvedené v položkovém rozpočtu duplicitně a se
špatnou měrnou jednotkou(chyba ve výkazu výměr.) hodnota těchto položek činí částku -322 491,21
Kč bez DPH.
3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA,
bod IV.1. následovně:
IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
● Cena bez DPH:
14 189 076,63 Kč
● DPH:
2 979 706,09 Kč
● Cena vč. DPH:
17 168 782,72 Kč
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 a Dodatku č. 2 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 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-……../18 ze
dne 12.10.2020.
Přílohy:
Příloha č.1 – Rozpočet víceprací a méněprací k dodatku SOD č.2
V Trutnově dne: …………………….

V Trutnově dne: …………………….

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

…………………….
Sport-Technik Bohemia s.r.o.
Milan Vopička, jednatel
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