Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné:

Město Litomyšl
IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

- dále jen objednatel a
na straně druhé:

Fitnema s.r.o.
IČO: 035 54 104, DIČ: CZ03554104
Sídlo: U Obůrky 823/5, Třebíč, Podklášteří – 674 01
5351
- dále jen zhotovitel -

-

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 09.03.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „Regenerace sportoviště
ulice Osevní“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 09.03.2021.
B.
Při provádění díla bylo rozhodnuto o neprovedení méněprací v ceně -6.767 Kč bez DPH.
Podrobná specifikace méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3.
C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.4. doplňuje nový bod 1.4a., který zní takto:
„1.4a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 3 této smlouvy, kde jsou uvedeny
méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 614.988,84 Kč (v této smlouvě označeno též jako
„Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci
informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že
skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona
č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
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Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá
uveřejněním v registru smluv.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 25.08.2021 usnesením č. 698.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

…………………….………………………

…………………….………………………

starosta města Litomyšle

jednatel společnosti Fitnema s.r.o.
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,, Regenerace sportoviště ulice Osevní“
Smlouva o dílo ze dne: 09.03.2021

ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Seznam a stručné zdůvodnění změn:
(číslo a název změny dle celkového seznamu změn)
ZM 01

Změna výstavby oplocení z původního, které bylo rozebráno. Požadavek investora.

CENA VÍCEPRACÍ bez DPH :

0,00 Kč

CENA MÉNĚPRACÍ bez DPH:

6.767 Kč

VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY bez DPH:

6.767 Kč

REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ ( ZMĚNÁCH ) bez DPH :
Cena díla dle Smlouvy o dílo
Cena Změny ( Změn ) :
Cena Díla po Změně ( Změnách):

621.755,84 Kč
6.767 Kč
614.988,84 Kč

