
DODATEK Č. 1
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ke smlouvě o dílo 
č. zhotovitele: 219058 KRA

I.
Smluvní strany

1. Objednatel

na adrese: 
zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon:
(dále jen „objednatel")

Město Kravaře
Náměstí 43, 747 21 Kravaře
Mgr. Monika Brzesková - starostka
00300292
CZ00300292

a

2. Zhotovitel 
Společnost:
Sídlo:
Zapsaná v obch. rejstříku: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

telefon / fax: 
email:
(dále jen „zhotovitel")

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/ 30, 794 01, Krnov
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
25357352

Dalibor Tesař, jednatel společnosti 

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 219058 KRA 
„Opravy komunikace I. Kubince“

II.
1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo pro 

stavbu „Opravy komunikace I. Kubince" a dále vzhledem k požadavkům investora, byly 
dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce i méněpráce) a cena díla.

*MUKRP0046JHO*



2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených vodst. 1 tohoto článku smlouvy 
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku 
smlouvy.

III.
1. Smluvní strany se dohodly, že se celková cena díla mění a nová cena díla činní:

původní cena bez DPH: 424. SOI, 19 Kč
nová cena bez DPH: 446 594,13 Kč

DPH 21% 93784,76 Kč
Cena s DPH: 540.3 78,89 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo pro stavbu 
„Opravy komunikace I. Kubince“ se doplňuje o vícepráce a krátí o méněpráce, jejichž 
rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, který tvoří přílohu 
č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a cena 
méněprací byla odečtena a nová cena díla je uvedena v čl. Ill odst. 1 tohoto dodatku. 
Nový kompletní rozpočet díla je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními 

stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě 
vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Nový kompletní rozpočet díla

starostka jednatel společnosti
SILNICE MORAVA s.r.o

i.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 
zákona č. 128/2900 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen usnesením rady 
města na její schůzi konané dne žS/.tL.'®..


