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Město Tábor 
Odbor dopravy   

 

 
Město Tábor 

 
Žižkovo náměstí 2 

 
390 01 Tábor 

 

 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

č. objednatele 2300/SD/00009/18                     č. zhotovitele S19-015-0016                   
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
  
 zastoupené místostarostkou Ing. Michaelou Petrovou 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Michaela Petrová                 
       zástupce pro věci technické Mgr. Jan Pávek, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx  
                                                                         Ing. František Kalina, 
xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx  
                                                            

IČ      00253014                             DIČ        CZ00253014 
 bankovní spojení ČSOB, pobočka Tábor   
 číslo účtu  271 993 243/0300 
 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Mgr. Jan Pávek)       
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. František Kalina) 
      (dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                      SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 
Odštěpný závod: SWIETELSKY  stavební s.r.o. 
  Odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
korespondenční a fakturační adresa: P. O. BOX 38, 390 02 Tábor 

 zastoupený: xxx. xxxxxx xxxxx, vedoucím o. z.  
       zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci 
                                                                         tel.: xxx xxx xxx 
 zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxx, xxx. 
        odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxx xxxx, xxx. (xxx. xxx xxx xxx) 
  - obor autorizace: Dopravní stavby 
  - číslo autorizace: xxxxx 
IČ   48035599 DIČ  CZ48035599 

obchodní rejstřík: KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
       bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice 
 číslo účtu 994404-0147137001/0800 
 tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:jan.pavek@mutabor.cz
mailto:frantisek.kalina@mutabor.cz
mailto:office-tabor@swietelsky.cz
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I. 
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: 
„Oprava chodníku v ulici Soběslavská, Tábor“ (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva o 
dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem: 

 
II. 

Článek V. Cena, odst. 5.1 se mění a doplňuje takto: 
 
Celková nabídková cena dle SoD a Dodatků č. 1 a 2 bez DPH:   722 666,76 Kč 
Dodatek č. 3:                        -30,03 Kč 
 
Celková cena dle SoD a Dodatků č. 1-3:        722 636,73 Kč 
DPH 21%:            151 753,71 Kč 
Celková cena včetně DPH:         874 390,44 Kč 
 
 

III. 
Cena se mění a doplňuje z důvodu změn prováděných prací (vícepráce a méněpráce) 
odsouhlasených objednatelem v průběhu realizace stavby. 
 

IV. 
Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.  
Ostatní články uzavřené smlouvy č. 2300/SD/00009/18 zůstávají v platnosti a beze změn. 
Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dva stejnopisy.  
 
 
Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy jsou tyto její přílohy: 

- Změnový list  
- Plná moc pro zastupování zhotovitele. 

 
Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 

Dodatek přezkoumal: xx. xxxxxxxx xxxxxxxx 
 

 
V  Táboře dne 10.5.2019                                 V Táboře dne  9.5.2019 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    Ing. Michaela Petrová                               Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci 
         místostarosta města                                                                               ředitel oblasti Tábor 


