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DODATEK č. 4 
ke smlouvě o dílo číslo č. 484/2017/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění ze dne 30. 06. 2017 na akci: 

„Skládka Slaný – Netovice - monitoring“ 

uzavřené mezi 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný 
Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČO:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Zástupce města:   Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
(dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:   DEKONTA, a.s. 
Sídlo:     Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 
IČO:     250 06 096 
DIČ:     CZ25006096 
Statutární orgán:   , člen představenstva 
(dále jen zhotovitel) 

 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 4 podepsat a k platnosti 
dodatku není třeba podpisu jiné osoby.    

Předmět dodatku  

V souladu s ustanovením článku IV. odst. 5 zhotovitel předložil oceněný soupis skutečně 
provedených prací. Z důvodu ponížení předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění 
monitoringu vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací oproti výkazu výměr, který byl 
součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a 
rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána v soupisu 
prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku. 
 
Ustanovení v čl. IV. odst. 2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se celý odstavec nahrazuje následujícím 
zněním: 
Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
Cena díla bez DPH:      281 100 Kč 
DPH:          59 031 Kč 
Cena díla včetně DPH:     340 131 Kč 
 
Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 23. 11. 2020 pod číslem usnesení 
21/54/2020/RM. 

Příloha: Soupis provedených prací za rok 2020 

Ve Slaném dne …………………          Ve Stehelčevsi dne …………………….. 

 

 

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města   , jednatel 
 
Zpracoval: , úsek výstavby a údržby 




