
DODATEK č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 23.5.2017 uzavřené na tyto práce: 
 

Stavební úpravy 2. NP domu čp. 2, Valdštejnovo náměstí, Jičín 
 
Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým 
IČ: 00271632 
DIČ: CZ 00271632 
Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18 
bankovní spojení: 524541/0100 
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená 
touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
 
dále jen „objednatel“ na straně první 
 
a  
 
Michal Ryšavý 
IČO: 72910488 
DIČ: CZ7803093628 
Se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxx,  507 11 Valdice 
 
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 
 
            

I. 
Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 7, kterým se výše uvedená smlouva o dílo a k ní 
uzavřená dohoda o změně obsahu závazku ze dne 24.8.2017 mění takto: 
 
Bod 2 v čl. V nově zní takto: 
 
Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem: 
 

Cena dle SOD a dodatku č.2 a dodatku č.5 bez DPH:    3.116.633,63 Kč 
Dodatek č. 7 bez DPH          459.149,68 Kč 
Cena dle SOD, dodatku č. 2, dodatku č.5 a dodatku č.7 bez DPH: 3.575.783,31 Kč 
DPH 21%:            750.914,5 Kč 
Cena celkem včetně DPH      4.326.697,81 Kč 

 
 

II. 
Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
 
Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 
vyhotovení. 
 
Tento dodatek byl schválen RM č. 7 ze dne 23.1.2019 
 
Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují. 
 
 
V Jičíně dne …………………..                                            Ve Valdicích dne ………… 
 
 
 
 
……………………………….    ……………………………. 
JUDr. Jan Malý                                                                        Michal Ryšavý  
starosta města Jičín       


