DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30.11.2021 a dodatku č. 1 ze dne 2.3.2021
„REKONSTRUKCE BÝVALÉ ŠKOLY V BAŘICÍCH Č.P. 64 NA BYTOVÝ DŮM“

uzavřená podle ustanovení§§2586–2635zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l:

Obec Bařice – Velké Těšany

se sídlem:

Bařice 8, 76701 Bařice-Velké Těšany

zastoupený:

Věra Halamová, starostka obce

IČ:

00287024

DIČ:

není plátce DPH

bankovní spojení:

Česká spořitelna

číslo účtu:

1483110339/0800

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Brno

číslo účtu:

94-1317691/0710

bankovní spojení:
číslo účtu:
bankovní spojení:

Komerční banka
35-1925741577/0100
Komerční banka

číslo účtu:

35-1925411527/0100

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
Z h o t o v i t e l:

RAPOS, spol. s r. o.

se sídlem:

Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov

zastoupený:

Ing. Jaroslav Ševčík, Jaroslav Ševčík, Ing. Petr Vlček – jednatelé

IČ:

25504487

DIČ:

CZ25504487

bankovní spojení:

ČS, a.s. Zlín

číslo účtu:

1481478359/0800

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Ing. Petr Badanko, tel.: 606 700 719, e-mail: badanko@rapos.cz

Zapsaný:

OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27940

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“).
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1. Předmět dodatku
1.

Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění níže uvedené odstavce a body
SMLOUVY O DÍLO ze dne 30.11.2021 takto:
a) mění se odstavec 1. Předmět smlouvy, který se rozšiřuje o bod 12 v následujícím znění:
12.Předmět díla se rozšiřuje (omezuje) o následné práce.
Při provádění rekonstrukce půdního prostoru objektu, po demontáži střechy a odhalení stávajících
nosných konstrukcí bylo zjištěno, že v dolní části atikového zdiva na úrovni původní podlahové konstrukce jsou umístěny dřevěné prvky, vykazující značnou míru degradace. Tyto prvky je nutné odstranit, včetně původního atikového zdiva.
Tato situace si vyžádala nové posouzení statiky projektantem stavby a došlo k novému návrhu umístění věnců a nové nadezdívky z lehčeného materiálu. Pro zajištění požadované únosnosti bylo nutné
provést přepočet krovové konstrukce a návrhu úpravy dřevěné konstrukce krovu.
S ohledem na požadavek bezpečnosti při provozu objektu byly na střešní konstrukci doplněny
střešní zachytače sněhu.
Při optimalizaci požadavků na vybavení bytů byla okna v bytě imobilního uživatele původně ovládány motoricky.
Po zkušenostech objednatele s provozem bylo ovládání změněno na mechanické.
Všechny výše uvedené změny jsou detailně specifikovány v rozpočtové části tohoto dodatku.

b) mění se odstavec 3. Cena díla, v bodě 2, který zní nově takto:
2.Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu,
který tvoří přílohu této smlouvy, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná
po celou dobu provádění díla a činí:
Cena dle SMLOUVY O DÍLO:
Cena celkem bez DPH

13.392.047,05 Kč

DPH 15 %

2.008.807,- - Kč

Cena celkem včetně DPH

15.400.854,-- Kč

Navýšení ceny díla dle dodatku č.2
Cena bez DPH
DPH 15 %
Cena včetně DPH

321 870,99 Kč
48 280,65 Kč
370 151,64 Kč Kč
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Cena díla dle tohoto dodatku č.2

Cena celkem bez DPH
DPH 15 %

13 713 918,04 Kč
2 057 087,65 Kč

Cena celkem včetně DPH

15 771 005,69 Kč

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Bařice-Velké Těšany usnesením č. 4 a) ze dne
12.4.2021

Přílohy: Položkový rozpočet

V Bařice-Velké Těšany, dne 13.4.2021

Věra
Halamov
á

V Holešově, dne 13.4.2021

Ing. Petr
Vlček

Digitálně podepsal
Věra Halamová
Datum: 2021.04.14
07:10:00 +02'00'

______________________
Věra Halamová,
starostka obce Bařice-Velké Těšany
objednatel

Digitálně podepsal Ing. Petr
Vlček
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-25504487,
o=RAPOS, spol. s r.o., ou=2,
cn=Ing. Petr Vlček, sn=Vlček,
givenName=Petr,
serialNumber=P713181
Datum: 2021.04.13 17:00:48
+02'00'

_____________________________
Ing. Petr Vlček
jednatel společnosti RAPOS, spol. s r.o.
zhotovitel
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