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 Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo OStRM/2019/49 ze dne 20.05.2019 

 

 

 

  

Objednatel:  

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo:    Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01 

zastoupené:                  MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem                           

IČO:                            00238295 DIČ: CZ00238295   

Bankovní spojení:       xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:                   xxxxxxxxxxxx 

Telefon:                      xxxxxxxxxxxx   

Datová schránka:        82sbpfi   

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.   

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx. 

 

a 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: H-INTES s.r.o. 

Sídlo:  Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav 

Zastoupený: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka 

IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332 

Obchodní rejstřík:: zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx  

Datová schránka:  5wyabqj 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxx, 

jednatelka 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx, obchodně 

výrobní ředitel 

 

 

                                               I. Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2019 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2019/49 (dále jen 

„smlouva“) týkající se akce : „Celoplošná oprava ulice Ptácká a křižovatky Ptácká x Laurinova, 

Mladá Boleslav“ 

 

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění 

smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“): 
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II. Předmět dodatku č. 1 

 

1. Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, a to takto: 

 

 Cena díla dle SOD     5 546 622,50 Kč bez DPH 

 Vícepráce           456 043,00 Kč bez DPH 

   Méněpráce     -  618 243,00 Kč bez DPH 

 Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  5 384 422,50 Kč bez DPH 

 

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 

5 384 422,50 Kč bez DPH (slovy: pětmilionůtřistaosmdesátčtyřitisícčtyřistadvacetdvakorun padesát 

haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. 

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. 

 

 

 III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 

objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze 

změny. 

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek 

stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení 

uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.  

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel. 

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a 

uveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho 

obsahu.  

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

 

 

PŘÍLOHY: 

- Příloha č.1 – Změnový list č.1 

 

 

V Mladé Boleslavi dne  28.6.2019                  

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________                                                   ________________________________ 

Objednatel                                                                                          Zhotovitel  

Statutární město Mladá Boleslav                                                         H-INTES s.r.o. 

MUDr. Raduan Nwelati                                                                       xxxxxxxxxxxx 

primátor                                                                                                jednatelka 
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DOLOŽKA 

 

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 

4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č.            z                      . 

 

 

V Mladé Boleslavi dne             

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

xxxxxxxxxxxx  

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  

Magistrátu města Mladá Boleslav                  


