
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Rada městské části  

 
56. zasedání 

dne 12. 12. 2016 

 
 
 
 

USNESENÍ č. 466/16/RMČ 
k Dodatku č. 2 ke Smlouvě  o dílo na stavební zakázku „Př ístavba a 

dostavba ZŠ“ se společností VW Wachal a.s. 
 
 
 
 

Rada po projednání  
 
 
 
I. souhlasí 
s poptáním víceprací na zakázce Přístavba a dostavba ZŠ, a to v souladu s ust. § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 
II. schvaluje 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavební zakázku „Přístavba a dostavba ZŠ“ 
 
III. pověřuje  
Zástupce starosty podpisem Dodatku č. 2, který je přílohou tohoto usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ing. Mgr. Martin Tumpach                                Ing. Miloš Růžička 
        zástupce starosty                                                starosta 
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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
(dále jen Smlouva) 

uzavřené na  stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod 
názvem „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ dne 17.6.2016,(díle jen 
„smlouva“) mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel:     Městská část Praha - Ďáblice 
Oprávněný zástupce     
objednatele:     Ing. Miloš Růžička, starosta   
IČ:     00231266 
Sídlo:     Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice 
Bankovní spojení:      501855998/0600 
ID datové schránky zadavatele:        dkvbw9b 
Dále jen „Objednatel“  
     
a 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s. 

Oprávněný zástupce:  Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel  

Zapsaný:  V OR vedeném KS v Brně, oddíl B složka 2976 

Právní forma: Akciová společnost 

IČ/DIČ:  25567225/CZ25567225 

Sídlo/místo podnikání: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  

Dušan Gelien, na základě plné moci  

 
bankovní spojení 

ČS a.s. Kroměříž, č.ú. 1481817349/0800 
ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. 174042489/0300 
KB a.s. Kroměříž, č.ú. 27-1499300217/0100 

 
kontaktní údaje: telefon: 573 503 311, 333   e-mail: sekretariat@wachal.cz  

osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických: 

Ing. Tomáš Pinďák, stavbyvedoucí 

 
kontaktní údaje: telefon: 606 737 229 e-mail: pindak@wachal.cz 

ID datové schránky:  j89tauv 

Dále jen „Zhotovitel“ 
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1.  
Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy 

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 12 k tomuto 
dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla. 
 

2.  
Předmět dodatku 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je následující: 
a. Doplnění sádrokartonových konstrukcí dle změnového listu (dále jen „ZL“) 007, který 

tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku;  
b. Úpravy po jednotlivých místnostech dle ZL 013, který tvoří přílohu č. 2 tohoto 

dodatku; 
c. Zemní práce – revize v místě nové přístavby a atria dle ZL 016, který tvoří přílohu č. 3 

tohoto dodatku; 
d. Elektroinstalace - změny a doplnění k 31.8.2016 dle ZL 017, který tvoří přílohu č. 4 

tohoto dodatku; 
e. Omítky – revize fáze 2 dle ZL018, který tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku; 
f. Výztuže přístavby - revize dle ZL 019, který tvoří přílohu č. 6 tohoto dodatku; 
g. Malby a obklady v m.č. 2.1 a 2.2 dle  ZL 020, který tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku; 
h. Změny v atriu - otlučení omítek, změna soklu, změna zateplení dle ZL 022, který tvoří 

přílohu č. 8 tohoto dodatku; 
i. Drobné změny a úpravy - Fáze 2 a 3 dle ZL 023, který tvoří přílohu č. 9 tohoto dodatku; 

 
2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí  

ZL č. Název CENA CENA S DPH 

007 Doplnění SDK konstrukcí 81 078,79 98 105,33 

013 Úpravy po jednotlivých místnostech 306 836,37 371 272,01 

016 Zemní práce – revize v místě nové přístavby a atria 154 513,83 186 961,73 

017 Elektroinstalace - změny a doplnění k 31.8.2016 132 869,29 160 771,84 

018 Omítky – revize fáze 2 144 903,56 175 333,31 

019 Výztuže přístavby - revize  56 557,32 68 434,35 

020  Malby a obklady v m.č. 2.1 a 2.2           20 696,48           25 042,74 

022 
Změny v atriu - otlučení omítek, změna soklu, změna 
zateplení 17 638,28 21 342,32 

023 Drobné změny a úpravy - Fáze 2 a 3 34 840,54 42 157,05 

 Součet 949 934,46 1 149 420,68 

2.3. Celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:   
 

  43 011 089,93 Kč bez DPH, 

  slovy: „čtyřicettřimilionůjedenácttisícosmdesátdevětkorundevadesáttřihaléřůčeských“  

  tj.  52 043 419,08 Kč vč. 21% DPH, 

  slovy: „padesátdvamilionůčtyřicettřiitisícečtyřistadevatenáctkorunosmhaléřůčeských“ 

 
3. 

Doložka platnosti právního jednání  
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3.1. Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto 

dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské 
části Praha Ďáblice usnesením č. ……………………..………. ze dne ……………………………….  
 

 
4. 

Další a závěrečná ujednání 

4.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z 
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom 
vyhotovení.  

 
 

V Praze Ďáblicích ........................ 2016 V ………..…………. dne ……………….. 2016 

podpis: 

 

…………………………………………. 

podpis: 

 

…………………………………………. 

za Objednatele 

Ing. Miloš Růžička, starosta 

za Zhotovitele 

Dušan Gelien 

 

Příloha č. 1 - Změnový list č. 007 
Příloha č. 2 - Změnový list č. 013 
Příloha č. 3 - Změnový list č. 016 
Příloha č. 4 - Změnový list č. 017 
Příloha č. 5 - Změnový list č. 018 
Příloha č. 6 - Změnový list č. 019 
Příloha č. 7 - Změnový list č. 020 
Příloha č. 8 - Změnový list č. 022 
Příloha č. 9 - Změnový list č. 023 
Příloha č. 10 – Komentář TDS ke změnovým listům 


