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STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 VAMBERK  
IČO : 27521711 DIČ : CZ27521711 Tel/fax : 494541856,603511806, E-mail:info@stavitelstvieu.cz 

Společnost je zapsána v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,vložka23910   

 

Dodatek č.1 k SOD ze dne 28.02.2019 

1. Smluvní strany : 

Objednatel :                                                    

                            Město Rychnov nad Kněžnou 

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136 

IČ:   00275336 

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města 

telefon: 494 509 100 

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou 

č.účtu: 27-1240286399/0800 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: 

Ing. Jan Skořepa, starosta města 

telefon: 494 509 100, 739 409 181 

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz 

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: 

Miloslav Trejtnar,  referent  odboru správy nemovitostí 

telefon: 494 509 045, 603 510 859 

e-mail: miloslav.trejtnar@rychnov-city.cz 

(dále jen objednatel) 
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uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

podle § 2586 a násl.  nového Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb. 
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2. Název stavby : 
 

„Oprava místních komunikací- Pelclovo nábřeží, RK“ 

 

 

 

 

  

5. Cena díla 

 

Vzhledem k požadovaným vícepracím:“ Rekonstrukce krytu vozovky na navazující 

křižovatce a na mostu přes řeku Kněžná“ se cena díla mění takto: 

 

Cena díla se stanovuje dohodou na základě cenové kalkulace zpracované zhotovitelem 

v položkovém rozpočtu a činí: 

  

 Cena dle SOD 4 193.315,61 Kč 

 Vícepráce 327.325,06 Kč 

 Cena bez DPH   4 520.640,67 Kč 

  

DPH bude účtováno dle platných zákonů! 
  
Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

 č. 1 – položkový rozpočet  

 

 

Ostatní ujednání dle SOD ze dne 28.02.2019 zůstávají v platnosti 

 

 

 

Ve Vamberku dne  26.06.2019 

 

 

 

Podpisy oprávněných zástupců smluvních stran 

 

 

 

 

 

 

 ……………..………………….. ……………………………….. 

 objednatel zhotovitel 


