
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo „Mohelnice, ul. Vrchlického, rekonstrukce stávajících

komunikací44
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038 
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

KARETA, s.r.o., IČ: 62360213
Sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
Zastoupená Ing. Marek Němec, jednatel

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 29. 1. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku 
„Mohelnice, ul. Vrchlického, rekonstrukce stávajících komunikací14, v níž se 
Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).

2. Na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací se smluvní strany na 
uzavření dodatku č. 2.

3. Smluvní strany vzhledem k výše uvedenému tímto dodatkem mění cenu díla.

II. Cena díla a platební podmínky

I. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše 
přípustnou (dále jen „celková cena“). Celková cena se skládá:



Celková cena dle SoD bez DPH 3.444.454,40 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 2 bez DPH 3.367.164,60 Kč

DPH 21% 707.104,57 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 2 s DPH 4.074.269,17 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému zhotovení díla.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.

3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné 
vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich 
skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k 
rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a 
povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.

4. Tento dodatek byl schválen na zasedání rady města dne 18.11.2019 usnesením ěib.i.hu.w.wh....

Příloha č. 1 - Soupis skutečně provedených prací

V Mohelnici dne ...0.3. "12' 2019 V Bruntále dne {^AK. 2d 4^

Za Objednatele:

za Město Mohelnice 
Ing. Pavel Kuba, starosta

Za Zhotovitele:

za KARETA, s.r.o.
Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

„ kareta
KARETA s.r.o., Krnovská Sl, 792 01 Bruntál 

ÍC. 6<_3 60 213, DIČ: C262360213


