
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

SMLuvNí STRANY

Objednatel:
Název: Město Blatná
Sídlo: T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
IČO; 00250996
Statutární Zástupce: Bc. Kateřina Malečková, starostka města
Bankovní spojení:
Čísıø účwz
(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel
Název: Jiří Štědronský
Sídlo:
IČO;
Dıč: CZ7308131677
Statutární zástupce: Jiří Štědronský
Bankovní Spojení:
(dále jen ,,zhotovite|")

se dohodly ve smyslu ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb. občanského Zákoníku (dále jen
„Občanský zákoník") na uzavření následujícího

dodatku ke Smlouvě o dílo (dále jen ,,Dodatek")

Článek I.
Základní ustanovení

1. Smluvní Strany uzavřely dne 23. 7. 2019 smlouvu o dílo na veřejnou Zakázku ,,,,MUZEUM A KNIHOVNA
BLATNÁ - VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ - II". K této smlouvě dnes Smluvní Strany uzavírají tento dodatek.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. Cena díla, ve vztahu k vyskytnuvším se vícepracím v průběhu realizace
díla.

2. Po úpravách ve smyslu tohoto oddílu od tohoto dodatku Zní takto:

Upravený Článek V.
Cena díla

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu S Nabídkou zhotovitele a je v členění:
Cena dle Smlouvy O dílo:
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celkem bez DPH 915 750,- Kč
DPH v 21 % ve výši 192 307,- Kč
Cena celková 1 108 057,- Kč
(slovy: jeden milion sto osm tisíc padesát Sedm korun českých)

Navýšení ceny dodatkem č. 1
Cena celkem bez DPH 30 020,- Kč
DPH 21% 6 304,20 Kč

Cena celková 36 324,20 Kč
(slovy: třicet šest tisíc tři sta dvacet čtyři korun a dvacet haléře)

Celková cena dle Smlouvy O dílo a dodatku č. 1
Cena celkem bez DPH 945 770,- Kč
DPH 21% 198 611,20 Kč

Cena celková 1 144 381,20 Kč
(slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet čtyři tisíce, tři sta osmdesát jedna koruna a dvacet haléřů)

Smluvní strany se dohodly, že změna ceny nemá vliv na ve Smlouvě dohodnutý termín realizace díla.

článek ııı.
Závěrečná ujednání

Smluvní Stranyjsou S textem tohoto Dodatku dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.

Prohlašují dále, že uzavírají tento Dodatek svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně nevýhodných
vvpodmínek, což svými podpisy rovnez potvrzují.

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem nekomentované či neupravené ustanovení Smlouvy O dílo Zůstává
v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a uděluji svolení kjejich užití a Zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.

Účastníci berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá Zveřejnění vsouladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., O
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a O registru smluv (zákon O registru
smluv).
Uzavření tohoto Dodatku bylo projednáno a schváleno V souladu se zákonem Č. 128/2000 Sb. o obcích V platném
Znění usnesením Rady města Blatná č. 280/19 ze dne 11.9. 2019.
Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří:
a. Cenová nabídka na dodatečné stavební práce
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Cenová nabídka na dodatečné (stavební práce (elektroinstalace)
Muzeum a knihovna _Blatná_- Výměna zdroje vytápění Il
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