
Dodatek č.  1  ke smlouvě o dí lo  
uzavřené dne 30.12.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 

zákoník") na provedení díla s názvem 

„Novostavba domu sociá lních s lužeb v Pacově" 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: 

Město Pacov 
se sídlem: 
jednající: 

právní forma: 
IČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: \ 
web: 

Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 
Ing. Lukášem Vlčkem - starostou 
Tomášem Kocourem - místostarostou 
801 - obec 
00248789 

www.mestopacov.cz 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel: 
Obchodní firma: PKS stavby a.s. s 
se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930 
IČ:46980059 
DIČ: CZ46980059 
Jednající: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva 
bankovní spojení: ••"-T A  ... 
Číslo účtu: 
telefon: 
fax: 
e-mail: 

dále jen zhotovitel 

Tímto dodatkem se po oboustranné dohodě smluvních stran smlouva o dílo mění v bodě 
IV.1. z původního znění: 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle 



zákona č. 526/19 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako 
cena nejvýše přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 106 466 844,27 Kč 

Sazba DPH 21% 

DPH 22 358 037,30 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 128 824 881,57 Kč 

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

na nové znění: 

£ IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY | 

2. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle 
zákona č. 526/19 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako 
cena nejvýše přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 106 466 844,27 Kč 

Sazba DPH 15% 

DPH 15 970 026,64 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 122 436 870,91 Kč 

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

Na změně sazby DPH z původní sazby DPH ve výši 21 % na novou sazbu DPH ve výši 15 % 
se smluvní strany dohodly z důvodu, že objednatel bude předmět smlouvy využívat pro 
sociální bydlení, kde se dle § 49 zákona č. 235/20047 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, uplatní první snížená sazba daně, která dle § 47 odst. 1 
písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
činí 15 %. 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

Pacově dne . . 2J316 
ZL 

V Ve Zdaře nad Sázavou dne ~2mů~ 

Za objednatele: ^/.L) • d. J ̂  2- Za zhotovitele: 

AQOT 

_ Brněn- 126/36 
.»r S,~!: 

Ing. Retr Pejchai 

předseda představenstva 

Ing. Jaroslav-Madiva 

pověřený člen představenstva 
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