
IÚ/232/2017 - Dl

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.: VZ/3/2017

uzavřený mezi

OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703 
DIČ: CZ00063703 
Bankovní spojení:

Zastoupená:

SNEOa.s.
Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 00 Praha 6 Břevnov 
Zastoupená: Tomášem Jílkem předsedou představenstva

Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva
IČ:27114112 
DIČ: CZ27114112
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:
Energie - stavební a báňská a.s.
Se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
zastoupena: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
IČ: 45146802 
DIČ: CZ45146802
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1399
identifikátor datové schránky: ak5dwhj
Bankovní spojení:B^^^^^WM|^^MBlBi|iÍŽ|Í^^^^

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo ze dne 11. 07. 2017, č. VZ/3/2017 na akci „Rekonstrukce a zateplení střechy a půdních 
prostor budovy Roztocká 43/9, (škola „Riverside"), Praha 6" dle ustanovení § 31 ve spojení 
s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:
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Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

1) Zhotoviteli jako smluvní straně se navyšuje cena díla o částku 3.000.000,00 Kč bez DPH.
Jedná se práce a dodávky, které byly zjištěny po vybourání původní ocelobetonové podlahy, 
provedeném mykologickém průzkumu a upřesněny podrobným zaměřením. Konkrétně 
se jedná o výměnu dřevěných stropních nosníků, zpevnění příložkami, chemické ošetření, 
ubourání napadeného zdivá a zpětné vyzdění, to vše v nezbytném rozsahu dle provedeného 
mykologického průzkumu. Součástí prací bude instalace nového sádrokartonového podhledu 
v rozsahu cca 30 % celkové plochy původní stropní konstrukce a sanace střešní atiky včetně 
instalace nového oplechování. Nad rámec uvedeného bude provedena kompletní výměna 
střešní krytiny, sanace pultových stříšek a úprava rozměrů nově navržených konstrukcí dle 
skutečného stavu.

2) Zhotoviteli jako smluvní straně se prodlužuje celková doba realizace zakázky o 37 
kalendářních dnů.

II.

1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VZ/3/2017 zůstávají beze změny.

2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VZ/3/2017.

3) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 6 č. 2794/17 dne 
04.10.2017

4) Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.

5) Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, 
a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní 
tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické 
databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti 
nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna
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ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
jejího uzavření.

7) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy.

8) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

za zhotovitele
Ing. Zdeněk Osner, CSc. 

předseda představenstva 
Energie - stavební a báňská a.s.

za objednatele
Tomáš Jílek

předseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Petr Macháček
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 

že byly splněny podmínky pro platnost 
tohoto právního jednání.

Pověření členové
Zastupitelstva městské části Praha 6

V Praze dne
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