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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 9. 2016 

 
Registrační číslo objednatele: S/20/2016/0071 

Registrační číslo zhotovitele:  

 
uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru) 
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 

      I. 

       Smluvní strany  
 

Objednatel: Městská část Praha 20 
 Jívanská 647, 193 21  Praha – Horní Počernice  
 IČ 00240192 
 DIČ: CZ00240192 
 Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Horní Počernice 
 Číslo účtu: 43-6962650247/0100 
 oprávněný zástupce:  Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20 
 oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických: 

Ing. Zdeněk Vavruška, tel.: 725 758 654 
Ing. Aleš Lada, tel.: 724 829 285 

(dále jen objednatel) 

 
Zhotovitel: PEKO spol. s.r.o. 

Komárovská 290/59, 193 00 Praha – Horní Počernice 
IČ: 15886271 
DIČ: CZ15886271 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s. Praha 1, č.ú. 478485203/0300 
oprávněný zástupce:  ve věcech smluvních a realizačních:  
Ing. Milanem Vyhnánkem 

 (dále jen zhotovitel) 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 27.9.2016 na dílo „MŠ Chodovická – 

vstupní rampa“ následovně: 

 

Termín plnění v článku IV. odstavci 4.1 smlouvy o dílo se upravuje takto: 

 

(původní) 

Termín předání staveniště a zahájení prací:  29. září 2016 

Ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 14. listopadu 2016   
 
(nový) 

Termín předání staveniště a zahájení prací:  29. září 2016 

Ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 6. prosince 2016        
 

Cena díla v článku VI. odstavci 6.1 smlouvy o dílo se upravuje takto: 
 

Cena díla dle uzavřené SoD      559 743,00 Kč bez DPH 
DPH 21 %           117 546,00 Kč 

Výše dodatku č. 1         49 892,07 Kč bez DPH 
DPH 21 %             10 477,33 Kč  
 
Nová cena díla       609 635,07 Kč bez DPH 
DPH 21 %        128 023,33 Kč 
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Nová celková cena díla                 737 658,40 Kč včetně DPH 
    
Cena díla a posun termínu dokončení jsou změněny z následujících důvodů: 
 
1) Bylo nutné provést úpravu polohy 6-ti patek rampy z důvodu kolize s kořeny vzrostlého stromu, který se 
nachází v její blízkosti.  
 
2) Byl upraven tvar zábradlí u výstupu z rampy. Změna byla provedena s ohledem na bezpečnost dětí, kterým 
byl touto změnou zamezen možný přístup na původní část zapuštěného květináče u vstupu do budovy. 
 
Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 
 

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího 
schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne xx. xx. 2016 usnesením 
č. xxx/16. 
 
 

Přílohy:  
1x  Položkový rozpočet více a méně prací 
 
V Praze dne ……………………………… 
       
Za objednatele:                                                                          Za zhotovitele: 
 
 
 
 
………….…..…..……………          …………....………………….. 
      Hana Moravcová                                                 Ing. Milan Vyhnánek           
 Starostka MČ Praha 20                                     jednatel společnosti 

              PEKO spol. s.r.o. 


