
„Tento projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.“

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. sml. objednatele SML/0387/2019/ORM,
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel : Město Hranice
Se sídlem městského úřadu : Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO : 00301311
DIČ : CZ00301311
Statutární zástupce : Jiří Kudláček, starosta
Smluvně oprávněn jednat : Jiří Kudláček, starosta
Technicky oprávněn jednat : : Bc. Jaroslav Strnad, investiční technik
Bankovní spojení :
Číslo bankovního účtu :

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel : ELTODO, a.s.
Se sídlem : Novodvorská 1010/14,

142 00 Praha 4 Lhotka
IČO : 45274517
DIČ : CZ45274517
Smluvně oprávněn jednat : Mgr. Marat Saber, člen představenstva
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1573,
Bankovní spojení :
Číslo bankovního účtu :

(dále jen „Zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“.

1.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 18. 07. 2019 Smlouvu o dílo vedenou
pod č. smlouvy objednatele SML/0387/2019/ORM, (dále jen „Smlouva o
dílo“), jejímž předmětem je provedení díla - „Úprava přechodu pro chodce
přes I/35 u ŽS Teplice nad Bečvou“ podle projektové dokumentace
zhotovené Ing. Jaroslavem Svítkem, společnost PROJEKTIL spol. s r.o.,
Bělotínská 288, 753 01 Hranice, v katastrálním území Hranice.
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2. 

Předmět dodatku 
 
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované 

Smlouvě o dílo z důvodu provedení víceprací a méněprací na předmětném díle. 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek 3. Cena za plnění a platební podmínky, 
odstavec 3.1 tak jak je uvedeno dále. 

 

Článek 3. Cena,  text odstavce 3.1 se mění a nově  
nahrazuje textem takto: 

 

3.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle 
ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí 
v konečné výši částku: 

    Cena celkem bez DPH:             1.655.237,43 Kč                            
    DPH                                             347.599,86 Kč            
                          
    Cena celkem včetně DPH:       2.002.837,29 Kč 
 

Slovy: Dvamilionydvatisíceosmsettřicetsedm korun českých dvacedevěthaléřů včetně 
DPH. 

Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, 
který je  Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 

                                                         
 

3.  
 Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0387/2019/ORM zůstávají tímto 

Dodatkem č. 1 nedotčena.  

2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona 
bude tento Dodatek č. 1 povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.   

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a 
účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.  

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 
SML/0387/2019/ORM řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je 
projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují 
oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
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5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

6. Toto právní jednání bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č. 565/2019 – 
RM 17 ze dne 20. 08. 2019. 

 

 

    V Hranicích, dne ………………          V Praze, dne ………………… 

 

 

 

 

 

………….…………………………                   ………………..……..……………………… 

Jiří Kudláček, starosta             Mgr. Marat Saber, člen představenstva 


