
 
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.3.2021 uzavřené na tyto práce: 

 
Jičín – Průmyslová zóna – Rozšíření komunikace F1 

 
město Jičín 
zast. starostou města JUDr. Janem Malým 
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
IČ: 00271632 
DIČ: CZ 00271632 
bankovní spojení: 524541/0100 
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená 
touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
dále jen „objednatel“, na straně jedné 
 
a 
 
A – Z stavby RT s.r.o. 
IČ:  09044876 
sídlo: Úlibice 55, 507 07 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 45523 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto 
osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé  
 
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“) 

 

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za 
podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího 

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

(dále jen „smlouva“) 

 
          

Článek I. 
 
 
Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění 
takto: 
 
Odstavec 3. v čl. IV nově zní takto: 
 
Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně: 

Zahájení doby plnění: do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad duben 2021) 

Ukončení plnění: 30. 9. 2021 (dokončení všech stavebních prací) 

Místo plnění: Parcela č. 882/23, 926/13, 882/24, 882/3, 926/7, 926/10, 926/2, 922/21 v k.ú. Jičín, 
kraj Královéhradecký 

 
Odstavec 2. v čl. V nově zní takto: 
 
Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem: 

Cena dle smlouvy o dílo    1.273.298,30 Kč  
Dodatek č. 1     83.824,00 Kč 
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1  1.357.122,30 Kč 
DPH 21%        284.995,68 Kč 
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 vč. DPH 1.642.117,98 Kč 

 



 
Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
 

Článek II. 
 

1. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Jičína na jejím jednání dne 18.8.2021 
 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací. 
 

3. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
 

4. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 
vyhotovení. 

 
5. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich 

pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
V Jičíně dne      V Jičíně dne 

 
 
 
 

…………………………….    ………………………………. 
město Jičín      A – Z stavby RT s.r.o. 
JUDr. Jan Malý      Richter Tomáš 
starosta města Jičín     jednatel společnosti 


