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Dodatek Č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 08. 2019 

číslo smlouvy objednatele: SD00063/2019 

číslo smlouvy zhotovitele: 19-STM08 

„Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce" 

ObjednatelNeřejný zadavatel 

Městská část Praha 22 
se sídlem Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha — Uhříněves 
IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915 
zastoupený: Vojtěchem Zelenkou, starostou 
(dále jen „objednatel") 

a 
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Dodavatel 
Starmosty s.r.o. 
se sídlem Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295004 
jednající Ing. Michalem Tichovským, na základě piné moci 
IČO: 07122764 DIČ: CZ07122764 
(dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel") 

Vzhledem k tomu, že: 

A. Strany uzavřely dne 30. 08. 2019 smlouvu o dílo, spočívající ve stavbě „Rekonstrukce 
propustku na Říčanském potoce" (dále jen „Smlouva'); 

B. Strany si přejí změnit některá ustanovení Smlouvy; 

uzavírají strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek Č. 1"): 

Článek I. 

Změna ceny díla 

1. Z důvodu provedení víceprací a méněprací souvisejících s nepředvídatelnou skutečností 
dle odst. 2.6 písm. c) článku II. Smlouvy, došlo ke změně ceny díla na celkovou částku 
5.694.003,78 Kč bez DPH. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisu 

víceprací a méněprací, který" tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

2. Vícepráce a méněpráce, specifikované v příloze č. 1 Dodatku, odpovídají mimo jiné 

změně ceny díla dle čl. II. Smlouvy a ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
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veřejných zakázek, v platném znění.

3. S ohledem na výše uvedené se mění Smlouva následovně:

a. Nové znění ceny díla v odst. 2.2.:

"Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět pinění jako nejvýše přípustná,
platná po celou dobu realizace díla.

Cena díla celkem bez DPH 5 694 003,78 Kč

DPH 21% 1 195 740, 79 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 6 889 744,57 Kč

Podrobný oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy."

b. Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno

v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho

zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží

2 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě řádně přečetly, s jeho obsahem

souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Městské části Praha 22 ze

dne 11.12.2019 usnesením č. 8.

5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: soupis víceprací a méněprací

Příloha č. 2: nový Oceněný soupis prací

V Praze dne fL 1 '~

Objednatel:

Městská část Praha 22

Vojtěch Zelenka, starosta
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V Praze dne `íG t1' Lo J

Dodavatel:

Starmosty s.r.ó1.

Ing. Michal Tichovský, dle piné moci


