Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 3.12.2020
dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel
Město Králův Dvůr, zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01
IČ: 00509701
DIČ: CZ00509701
a
Zhotovitel
Spektra PRO spol. s r.o. zastoupená Ing. Martinem Dejdarem, jednatelem
společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 336937
se sídlem V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun
IČ: 09486429
DIČ: CZ09486429

I.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3.12.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla
„Novostavba bytového domu“
Na základě požadavku poskytovatele dotace Státního fondu podpory investic se název díla „Novostavba
bytového domu“ zpřesňuje na „Novostavba bytového domu v Králově Dvoře“.
Dále se upřesňuje místo stavby a to takto:
Stavba probíhá na pozemcích v areálu Domu s pečovatelskou službou označených jako p.č. 122/3,
289/1, 837, 122/140 a na pozemku mimo areál označených jako p.č. 122/58 vše k.ú. Králův Dvůr.

II.
Na základě tohoto Dodatku č. 1 se doplňuje do Smlouvy o dílo ze dne 3.12.2020 za bod 10.21 bod
nový označený jako 10.22 v tomto znění:
Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla poskytovat součinnost pro splnění podmínek
poskytovatele dotace ze Státního fondu podpory investic v rámci programu Výstavba pro obce dle
nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů u projektu s názvem "Novostavba
bytového domu v Králově Dvoře" označení VOD/21/2020, 545/20/SEPO-SFRB.
Zhotovitel bude uvádět název a označení projektu na každé faktuře.
Kompletní podmínky poskytovatele dotace ze Státního fondu podpory investic k dispozici
na: https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce/

III.
Objednatel a zhotovitel dále ujednali, že z důvodu, že se jedná o bytovou výstavbu, je část díla zahrnuta
do snížené sazby DPH ve výši 15%. Tímto Dodatkem č. 1 se tedy mění celková cena díla a to takto:
9.1. Cena díla - upravená
Základ daně
35.981,79 Kč
Základ daně 30.971.965,44 Kč
Celkem
31.007.947,23 Kč

7.556,18 Kč
4.645.794,82 Kč
4.653.351,- Kč

DPH 21%
DPH 15%

43.537,97 Kč vč. DPH
35.617.760,26 Kč vč. DPH
35.661.298,23 Kč vč. DPH

Celková cena díla vč. DPH je 35.661.298,23 Kč.
Rozpočet stavby – rekapitulace tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
IV.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 3.12.2020 zůstávají beze změny.
Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 3 vyhotoveních, když objednatel obdrží dvě vyhotovení a
zhotovitel jedno vyhotovení.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.
V Berouně, dne ………………

Ing. Martin
Dejdar

V Králově Dvoře, dne ………..

Digitálně podepsal Ing.
Martin Dejdar
Datum: 2021.06.24
15:20:34 +02'00'

Digitálně podepsal
Petr
Petr Vychodil
Datum: 2021.06.25
Vychodil
12:58:15 +02'00'
…………………………………

……………………………………
za zhotovitele

za objednatele

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření
tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2021/9/15
ze dne 24.5.2021.
V Králově Dvoře, dne ……….

Digitálně podepsal Petr
Petr
Vychodil
Datum: 2021.06.25
Vychodil
12:58:40 +02'00'
________________________________

Město Králův Dvůr

