
 

 

Dnešního dne byl mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 
Městská část Praha – Kunratice 
Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 – Kunratice 
Zastoupená: Ing. Alenou Alinčovou, starostkou MČ 

IČ: 00231134 

DIČ: CZ00231134 

Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4 

Č. účtu: 20006900389/0800 

 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
a 
 
B&P INTERIÉRY, s.r.o. 

Sídlo: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz 

Zastoupen: Davidem Blažkem, jednatelem 
IČO: 253 92 077 
DIČ: CZ25392077 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Havířov 
Č. účtu: 86-6162970277/0100 
Zástupce ve věcech technických: Petra Pašanda 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 18043.  
 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 
uzavřen tento 

dodatek č. 2 smlouvy o dílo 

(uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 
 

I.  
 
Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo (dále jen „SoD“), a to na základě nabídky 
zhotovitele ze dne 8.9.2017 (dále jen „nabídka“) podané ve veřejné zakázce malého rozsahu 
nazvané „Dostavba hasičské zbrojnice – stavební úpravy nevyužitého podkroví a stávající části, 
Bořetínská č.p. 185, Praha 4  Kunratice“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   jejímž předmětem 
je vestavba zasedací místnosti - klubovny do nevyužitého prostoru půdy nad hlavní garáží, 
podle projektové dokumentace zpracované Ing. Ivanem Řezáčem, Šumavská 991/31, 120 00 
Praha 2 a položkového rozpočtu zhotovitele. 
 

II. 
Méněpráce 

 
Smluvní strany se v souladu s čl. 8.2. SoD dohodly na tom, že zhotovitel nebude provádět 
některé práce zahrnuté do předmětu díla. Méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto 
dodatku. (krycí list a rozpočet). 
 
Hodnota méněprací je určena v souladu s položkovým rozpočtem na částku 29.677,- Kč bez 
DPH.  
 



 

III. 
Vícepráce 

 
Smluvní strany se v souladu s čl. 8 SoD dohodly na rozšíření předmětu díla o další práce, které 
nejsou předmětem oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a nebyly součástí nabídky 
zhotovitele. Méněpráce jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku. (krycí list a rozpočet). 
 
Hodnota víceprací je určena v souladu s čl. 8 SoD na částku 314.211,30 Kč bez DPH.  
 
Smluvní strany shodně prohlašují, že sjednané vícepráce jsou nezbytné pro realizaci veřejné 
zakázky a změna v osobě dodavatele těchto prací není možná z ekonomických a technických 
důvodů spočívajících v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi.  

 
IV.  

Změny smlouvy 

S ohledem na méněpráce vícepráce popsané v čl. II a III tohoto dodatku se smluvní strany 
dohodly na změně smlouvy o dílo pospané v čl. I tohoto dodatku takto : 

 
Cena díla v čl. 7.1. SoD se mění a nově činí  

 

Celková cena bez DPH činí.............................................................. 2.274.781,30,- Kč 

Celková výše DPH činí....................................................................... 477.272,-  Kč 

Celková cena včetně DPH činí...........................................................2.752.053,30,- Kč  

 

Změna rozsahu díla nemá vliv na termín realizace veřejné zakázky.  
 

V. 

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna. 

Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 

tento dodatek obsahuje svobodnou a pravou vůli smluvních stran a jako takový je jimi podepsán.  
 
 
 
příloha č. 1 – soupis méněprací 
 
příloha č. 2 – soupis víceprací 
 
 
 
 
V Praze dne ………………………..    

  

……………………….  ……………………….  

B&P INTERIÉRY, s.r.o.  Městská část Praha – Kunratice 

 

David Blažek, jednatel společnosti  Ing. Lenka Alinčová 

   starostka MČ 

 


