
  

 

 

 

Dodatek č .  2 

SMLOUVY O DÍLO  
Číslo objednatele: 6/2019/P 

číslo zhotovitele: 51-8127-0200 

 (dále jen „Dodatek“) 

SMLUVNÍ STRANY 

O B J E D N A T E L : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

Sídlo: Tábor, Kosova 2894, PSČ: 390 02 

I Č : 26069539 D I Č : CZ26069539 Plátce DPH: ANO 

Obchodní rejstřík: Spisová značka C 12029 vedená u Krajského soudu 

 v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  

číslo účtu:   XXX 

Statutární orgán:   Ing. Jiří Šimánek, jednatel 

  Mgr. Ing. Martin Doležal, jednatel 

  Ing. Štěpán Pavlík, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Milan Míka, ředitel společnosti (na základě plné moci) 

Technicky oprávněn jednat: Oldřich Zimmel, technický náměstek 

 (dále i jen „objednatel“) 

 

Z H O T O V I T E L :  Sweco Hydroprojekt a.s. 

Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016 

I Č : 26475081 D I Č : CZ26475081 Plátce DPH: ANO 

Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  

číslo účtu:  XXX 

statutární orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 

představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo 

písemně pověřeným členem.  

Technicky oprávněn jednat: Ing. Marek Machovec 

 Ing. Radek Menšík 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování 

projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu pro výběr zhotovitele obnovy 

litinového řadu z r. 1950 a zděné kanalizace pro akci „Tábor, Vodňanského, Vožická – obnova 

kanalizace, obnova a dostavba vodovodu – I. etapa“ (dále i jen „Smlouva“).  

  



 

 

 

Smluvní strany přejí změnit některá ustanovení Smlouvy níže uvedeným způsobem: 

I. 

1. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku dohodly na následujících změnách Smlouvy:  

a. Článek 2 odst. 1 Smlouvy se doplňuje tímto zněním: 

Na základě projednání zpracované PD s odborem dopravy, provozovatelem MHD a 

provozovatelem vodovodu zpracuje Zhotovitel úpravu PD, zahrnující dle možností  

splnění požadavků níže uvedených stran stavby - posunutí trasy obnovy vodovodu 

blíže k obnovované kanalizaci a dílčí přeložku stávajícího plynovodu v ul. 

Vodňanského, z důvodu nutnosti zachování průjezdnosti ½ vozovky pro MHD. 

Výsledné řešení bude odsouhlaseno uvedenými stranami stavby: investorem, 

provozovatelem kanalizace a vodovodu, provozovatelem plynovodu, odborem 

dopravy a provozovatelem MHD. Po tomto odsouhlasení bude Zhotovitelem 

zpracovaný Projekt DIO na celou stavbu, jako součást PD. 

b. Článek 4 Smlouvy se zcela ruší a nahrazuje tímto zněním: 

4.1 Zhotovitel projedná koncept upraveného řešení se všemi uvedenými stranami 

stavby (viz bod a.) do 5 měsíců od podpisu tohoto smluvního dodatku. 

4.2 Výsledné řešení, včetně Projektu DIO, bude Objednateli předáno do 6 měsíců 

od podpisu tohoto smluvního dodatku v 6 tištěných vyhotoveních a 1x 

elektronicky ve formátu .pdf. 

4.3 Vyjádření a stanoviska všech dotčených organizací a orgánů státní správy a 

samosprávy budou Objednateli předána do 9 měsíců od podpisu tohoto 

smluvního dodatku. 

c. V článku 5 se nahrazuje odst. č. 2 a 3 tímto zněním: 

5.2 Cena Díla se sjednává jako pevná a nejvýše přípustná ve výši 149.000,- Kč bez 

DPH. 

5.3 K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v  době 

uskutečnění zdanitelného plnění. Současná výše 21% DPH činí 31.290,- Kč. Cena 

včetně DPH činí 180.290,- Kč. 

d. V článku 5 se doplňuje odst. č. 6 : 

5.6 Z uvedené ceny díla (odst. 5.2) bude částka 104.000,- Kč bez DPH (125.840,- Kč 

s DPH) uhrazena Zhotoviteli na základě faktury vystavené ke 31. 12. 2019 jako 

odměna za již vykonané práce. 

 

II. 

1. Platnost Dodatku nastává okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek 

podléhá povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., a nabývá účinnosti 

dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

2. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.  



 

 

192-18,2778,5071 

 

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran si 

ponechá po jednom. 

 OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: 

 V Táboře dne 13. 12. 2019  V Praze dne 14. 12. 2019 

 

 

__________________________ 

Jméno: 

Funkce: 


