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DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO č.  SML/146/2021 

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ") 

 
 
 Čl. I. SMLUVNÍ STRANY 
 
  
1.1 
Objednatel   : Město Zlaté Hory   

Sídlo    : 79376 Zlaté Hory, nám. Svobody 80  

Osoby oprávněné jednat  

a) ve věcech smluvních  : Ing. Milan Rác, starosta 

b) ve věcech technických : Jiří Kozel, místostarosta 

IČ    : 00296481   

DIČ    : CZ00296481  

Bankovní spojení  : Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1848932379/0800 

Tel./email   : +420 584453055, milan.rac@zlatehory.cz  

Datová schránka  : rx8a99k 

1.2 
Zhotovitel   : Prumhor spol. s r.o. 
Sídlo    : Rapotín 824, 78 13 Rapotín 
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních  : Ing. Ondřej Vepřek 
b) ve věcech technických : Ing. Jan Hrubý 
IČ    : 47153903 
DIČ    : CZ47153903 
Bankovní spojení  : Komerční banka a.s.., č.ú.: 123-3307350287/0100 
Tel./email   : 731 739 402 
Datová schránka  : 2rdvhyn 

(dále společně také jako „smluvní strany“) 
 
 

Čl. II. Účel dodatku 

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při 

změně rozsahu stavebních prací a změně ceny díla stanovených ve smlouvě o dílo č. SML/146/2021 na 

zhotovení stavby: „Rekonstrukce bytového domu Polská č.p. 404 – Zlaté Hory“ uzavřené mezi 

smluvními stranami dne 23. 6. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). 

 

Čl. III. Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku je úprava ceny díla o méně a více práce a tím i změna celkové smluvní ceny za 

dílo. Změna celkové smluvní ceny za dílo byla stanovena v souladu s čl. 4, odst. 4.5 smlouvy o dílo na 

základě objednatelem odsouhlasených změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku. 

 

2. Tímto dodatkem se v souladu s ujednáním článku 18, odst. 1 a 2., výše smlouvy o dílo mění následující 

odstavce takto: Článek 4., odst. 4.1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje se v tomto znění: 
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Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně: 

Čl. IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto 

dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. 

3. Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými 

zástupci smluvních stran, z nichž objednateli náleží 2 výtisky a zhotoviteli jeden výtisk.  

4. Přílohou této smlouvy jsou, nebo se stanou následující závazné dokumenty: 

- Příloha č. 1 – Změnový list č.24 – Skutečné provedení, střecha 

 

 

 

 
 
Ve Zlatých Horách dne 8. 12. 2022   V Rapotíně dne ..................    
 
 
 
 
 
 
..........................................    ............................................. 
Za objednatele:                                           Za zhotovitele: 
Ing. Milan Rác, starosta     Ing. Ondřej Vepřek, jednatel 

Název 
Cena v Kč bez 

DPH 
Hodnota DPH 

15% 
Cena v Kč 

včetně DPH 

Cena díla dle SoD 10.781.109,00 1.617.166,35 12.398.275,35 

Změna ceny díla – dodatek č. 1 
zahrnující změny č. 01 – až změny č. 10 63.340,37 9.501,06 72,841,43 

Změna ceny díla – dodatek č. 2 
zahrnující změny č. 11 – až změny č. 15 1.655.600,11 248.340,02 1.903.940,13 

Změna ceny díla – dodatek č. 4 
zahrnující změny č. 16 – až změny č. 23 939.910,21  33.109,11 253.836,53 

Změna ceny díla – dodatek č. 5   

zahrnující změnu č. 24  

-17.662,18 

 
-2.649,33 -20.311,51 

Celková cena díla – dodatek č. 5 13.422.297,50 2.013.344,62 15.435.642,12 
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