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D o d a t e k     č. 1 
 ke smlouvě o dílo č. S17-014-0097 

RRReeekkkooonnnssstttrrruuukkkccceee   ccchhhooodddnnníííkkkuuu   vvv   uuullliiiccciii   MMMlllááádddeeežžžnnniiiccckkkááá      

vvv   DDDaaačččiiicccíííccchhh   
 

      I. 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel 

    Město Dačice 

Sídlo:    Krajířova 27, 380 13 Dačice 
Zastoupený:   Ing. Karlem Macků, starostou města 
   
IČ/DIČ:     00246476/ CZ00246476 
 
Číslo účtu:   Česká spořitelna a.s., č.ú.: XXX 
Telefon:    XXX 
 
Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat: 
Ve věcech smluvních  Ing. Karel Macků  
Ve věcech technických  XXX 
Ve věcech plnění a převzetí díla XXX 
 
Zhotovitel 

Obchodní firma:   SWIETELSKY stavební s.r.o.  
 
Odštěpný závod:   SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH 
Sídlo:    Pražská 495, 370 04 České Budějovice 
Zastoupený:   Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH 
 
Korespondenční adresa:  U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
    
IČO:     480 35 599 
DIČ:     CZ48035599 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 
 
Číslo účtu:   XXX 
Telefon:    XXX 
Fax:    XXX 
 
Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat: 
Ve věcech smluvních  Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J.Hradec, tel.:XXX 
     
Ve věcech technických  XXX 
Ve věcech plnění a převzetí díla XXX 
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II. 

 

Na základě dohody obou smluvních stran a vzniklých víceprací a v souladu s čl. 12.1 a čl. 4.1. odst.c) 
smlouvy se mění rozsah díla, cena díla a doba plnění následovně:  

 
Článek 2. Předmět smlouvy odst č.2.1. se mění a nahrazuje takto: 

2.1  Zhotovitele se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu: 
„Rekonstrukce místních komunikací v Dačicích“ v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky 
uvedenými ve výzvě k podání nabídek ze dne 25.5.2016, přiloženým soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 – Oceněný soupis prací (dále také „stavba“ nebo „dílo“). 

Dílem se dle této smlouvy rozumí oprava dále specifikovaných místních komunikací opravou krytu 
vozovky asfaltovým betonem. 

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a 
konstrukcí, včetně vypracování výrobní dokumentace a včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí stavby, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.  

 

Zhotovitel dílo provede v následujících lokalitách: 

I. lokalita – SO 01 -  zahrnuje asfaltovou komunikaci na pozemku p.č. 758/22, p.č. 758/24 a p.č.  
758/28 v k.ú. Prostřední Vydří v úseku od křižovatek se silnicí III/40621 směrem po návsi, včetně 
slepého ramene vedoucího k hranici s pozemkem p.č. 742/2. Celková výměra oprav v této lokalitě 
je přibližně 1 555 m2.  

II. lokalita – SO 02 - zahrnuje asfaltovou komunikaci v ul. Mládežnická na pozemku p.č. 1096/5, 
p.č. 1095/2, p.č. 1097/6, p.č. 2813/1 a p.č. 1102/1v k.ú. Dačice od křižovatky u transformátoru mezi 
domovní zástavbou dále k zástavbě panelové za nákupním střediskem na Červeném vrchu. 
Celková výměra oprav v této lokalitě je přibližně 1600 m2. 

 Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:  

- vytýčení stavby oprávněným geodetem  
- fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po 

skončení prací s prokazatelným potvrzením jejich majitelů  
- prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních 

pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci  
- odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání 

dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku  
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a ohlášení stavby  
- zajištění řádné koordinační činnosti při realizaci díla  
- předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro 

udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla  
- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění)  
- min 3 dny před zahájením realizace prokazatelně seznámit majitele sousedních nemovitosti s 

postupem prací a s nezbytnými omezeními  
- zajištění bezpečného průchodu a pohybu osob v prostoru stavby, zajištění provizorního příjezdu a 

přístupu na sousední nemovitosti, umožnění svozu komunálního odpadu  
- zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení  
- vyčištění dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do původního stavu  
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby 2x se zákresem případných změn a odchylek  
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- zajištění geometrického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou firmou 
(3x písemná forma, 2x digitální forma)  

- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště  
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy • zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZ při práci na staveništi 
- před zahájením prací v dostatečném časovém předstihu se zhotovitel zavazuje seznámit vlastníky 

okolních nemovitostí s termínem zahájení a průběhem prací¨ 
- po dobu provádění díla zhotovitel zajistí přístup do okolních nemovitostí, vjezd pro vozidla IZS a 

vjezd vozidel zajišťujících svoz komunálního odpadu 
- zhotovitel zajistí přechodné dopravní značení po dobu provádění díla, případně zajistit zvláštní 

užívání komunikace 
- zhotovitel zajistí ochranu chodníkových obrub, uličních vpustí, poklopů kanalizačních šachet, 

vodovodních armatur, chodníků a jiných zařízení u místních komunikací proti znečištění asfaltem či 
jinou emulzí  

- při vzniku rozdílu výšky poklopu či mříže proti novému povrchu o více než 1,5 cm zhotovitel zajistí 
jejich výškovou úpravu. 

 
Článek 4. Cena za dílo odst č.4.1. se mění a nahrazuje takto: 

 
4.1.        Cena za dílo je sjednaná pro daný rozsah zadávací dokumentací a vyčíslením víceprací dle 
změnového listu, kteřý tvoří Přílohu č. 1, nutných k dokončení díla jako cena nejvýše přípustná, platná 
po celou dobu provádění díla s výjimkou případů uvedených ve smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré 
práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu smlouvy a 
zadávací dokumentace. 

 
Nabídková cena  dle SOD činí:      776.263,41 Kč bez DPH 
Méněpráce:                -67.992,58 Kč bez DPH  

 Vícepráce:               280.968,70 Kč bez DPH 

Celková cena díla bez DPH činí:          989.239,53 Kč. 

 
Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení 
daňové povinnosti. 

 

Změna sjednané ceny je možná pouze:  

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude 
požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;  

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 
určena zadávací dokumentací;  

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.  

 

 

 

 



Smlouva o dílo č. S17-014-0097 dodatek č.1  Stránka 2 z 4 
    

III. 

Článek 3. Doba plnění, staveniště odst č.3.1. se mění a nahrazuje takto: 
 

3.1.        Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek do 5. 12. 2016 
 

  IV. 

     Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice 
na jejím 58. zasedání konaném dne 14. 11. 2016 pod č. usn. 1481/58/RM/2016 nadpoloviční 
většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré 
zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.  

 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací 
 

Smlouvu přezkoumal: XXX dne 31.10.2016 
 
 

V Dačicích dne ………………….. V J.Hradci dne ………………………… 

 
za Město Dačice za SWIETELSKY stavební s.r.o. 
objednatel zhotovitel 
 
 
 
………………………… …………………………  
Ing. Karel Macků, starosta města Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J.Hradec 


