
Číslo smlouvy zhotovitele: H405/21/10142 
Číslo smlouvy objednatele: 17/2021 

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo 
na realizaci zakázky s názvem: 

„Nové sídlo MÚ a Úprava části náměstí K. V. Raise“ 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

I. 

Smluvní strany 

Město Lázně Bělohrad 
se sídlem: náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad 
Osoba oprávněná jednat: Ing. Pavel Šubr, starosta 
Oprávněný zástupce: 
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šubr, starosta 
- ve věcech technických: Milan Birtus, vedoucí odboru investic a správy majetku 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 19-2220541/0100 
Identifikační číslo: 00271730 
DIČ: CZ00271730 

dále jen „Objednatel“ 

SYNER, s.r.o. 
se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn,  Liberec, PSČ 460 01 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
5153. 
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: JUDr. Robert Špott, MBA, Ing. Luboš Váňa, Ing. Dalibor     
                                               Kobrle - jednatelé společnosti     
- ve věcech technických: Ing. Václav Brodský, technický ředitel 
- ve věcech stavby: Ing. Doni Juras, výrobní ředitel 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 53001-461/100 
Identifikační číslo: 482 92 516 
DIČ: CZ 48292516 

dále jen „Zhotovitel“ 

Dále také obecně jako „smluvní strany“. 
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II. 

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.3 (dále jen „dodatek“) ke 
Smlouvě o dílo ze dne 11.03.2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným 
dodavatelem veřejné zakázky „Nové sídlo MÚ a Úprava části náměstí K. V. Raise“ (dále 
jen „veřejná zakázka“). 

III. 

Účel dodatku 

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. odst. 5. a 6. a čl. XIX. odst. 8. původní smlouvy o 
dílo, v souvislosti s neprovedením některých prací a se vznikem následujících dodatečných 
stavebních prací – víceprací a nutných změn. 

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č.23 až č.39, které tvoří 
nedílnou přílohu tohoto dodatku.  

3. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí: 

1 200 172,39 Kč bez DPH. 

4. Celkové práce, které nebudou realizovány – méněpráce dle tohoto dodatku činí: 

737 787,41 Kč bez DPH. 

5. Celková smluvní cena se tedy zvyšuje o 462 384,98 Kč bez DPH. 

IV. 

Vymezení rozsahu změn 

Původní znění článku VII. odst. 1. se ruší a nahrazuje tímto zněním: 

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 
zadávacího řízení Objednatele a činí: 

Část a) – Nové sídlo MÚ: 

Cena díla bez DPH 66 563 771,16 Kč 

DPH z ceny díla 13 978 391,04 Kč 

Cena celkem za dílo vč. DPH 80 542 163,10 Kč 

Část b) – úpravy části náměstí K. V. Raise: 

Cena díla bez DPH 13 539 731,07 Kč 

DPH z ceny díla  2 843 343,52 Kč 

Cena celkem za dílo vč. DPH 16 383 074,59 Kč 

Celková cena v Kč bez DPH za část a) a část b): 
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Cena díla bez DPH 80 103 502,23 Kč 

DPH z ceny díla 16 821 735,47 Kč 

Cena celkem za dílo vč. DPH 96 925 237,70 Kč 

V. 

Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Změnové listy č.23 až č.39 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku 
včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že 
tento dodatek uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

V Lázních Bělohrad, dne: V Liberci, dne:  

za Objednatele: za Zhotovitele: 
 

……………………….    ………………...... 
    Ing. Pavel Šubr                                                                 JUDr. Robert Špott, MBA  
           starosta                                                                           Ing. Dalibor Kobrle 
                                                                                      jednatelé společnosti SYNER, s.r.o. 
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