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Dodatek č. 1

Město Nové Město na Moravě1.

(dále jen „objednatel")

a

2. COLAS CZ, a.s.

DIČ: CZ26177005

1. strana

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. B 6556

(dále jen „zhotovitel")

ke Smlouvě o dílo č. 211120334A uzavřené dne 14.04.2021 
( dále jen jako „ smlouva o dílo " ).

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

se sídlem Rubeška 215/1,190 00 Praha 9 - Vysočany

divize Silniční stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - region Vysočina 

zastoupená Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, na základě plné moci ze dne 22.12.2020 

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Petr Matějíček, hlavní stavbyvedoucí

Pavel Sokol, stavbyvedoucí

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 26177005

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č.ú.: 117825233/0300

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ 00294900
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ČIJ.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se:

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla" se text ve znění:

ruší a nahrazuje textem:

ČIJI.

čl.lll.

2. strana

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 1.037.024,77 Kč bez DPH
(dále jen „cena").

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů."

Jedná se o změny podle § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění.

- doplňuje bod veřejného osvětlení
- rozšiřuje rozsah rozvodů IT

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v šesti vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 
tři vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 
smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše 
specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Cyklostezka ul. Nečasová, 
Nové Město na Moravě - Nová Ves, I. etapa - úsek „A"", mění a doplňuje následovně:

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají 
nadále v platnosti.

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 1.113.752,77 Kč bez DPH
(dále jen „cena").

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů."

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v přiloženém položkovém rozpočtu změn, 
který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č, 1, k němuž tvoří 
přílohu č. 1.

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou včl, I, odst. 1 tohoto 
Dodatku č. 1.



W 2 ó2.^
objednatel:

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti 
jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují níže své vlastnoruční podpisy.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost 
k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by 
vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 36. schůzi dne 15.02.2021 pod bodem č. 6/36/RM/2021.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá 
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změn.

Michal Šmarda 
starosta

v Jihlavě 
dne

v Novém Městě na Moravě

dne . 9. 09. 2021

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

na

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 
v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je 
objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 
dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

zhotovitel:

.........
g.

manažer regionu Vys OLAS CZ, a.s.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
ZMĚN

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 211120334A
(Příloha č. 3 k Smlouvě o dílo č. 211120334A)



KRYCÍ LIST

Stavba: 1614-Azm - Cyklostezka ul. Nečasová NMNM - Nová Ves, l.etapa - ÚSEK A

Základní cena:

objednatel: zhotovitel:

Objednatel: Město Nové Město na Moravě
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Celkem Odbyt:
DPH:

Celkem Odbyt s DPH:

Měrné jednotky: 
Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jedn.:

76 728,00
16 112,88
92 840,88

1,00
76 728,00

v Novém Městě na Moravě 
dne - 9. 09. 2021

v Jihlavě

dne f
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Stavba: 1614-Azm - Cyklostezka ul. Nečasová NMNM - Nová Ves, I.etapa - ÚSEK A

Rekapitulace
Stavba: 1614-Azm - Cyklostezka ul. Nečasová NMNM - Nová Ves, I.etapa - ÚSEK A Odbyt

Celkem DPH Celkem s DPH

1614-Azm - Cyklostezka ul. Nečasová NMNM - Nová Ves, I.etapa - ÚSEK A 16 112,8876 728,00

AZM01 - Změny v průběhu stavby - přípočty (změny podle § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb.) 76 728,00 16 112,88

401 - Stožáry veřejného osvětlení, kabelové vedení VO, HDPE chráničky - ÚSEK A 76 728,00 16 112,88 92 840,88

Stavba: 1614-Azm - Cyklostezka ul. Nečasová NMNM - Nová Ves, l.etapa - ÚSEK A

92 840,88

92 840,88
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Stavba: 1614-Azm - Cyklostezka ul. Nečasová NMNM - Nová Ves, l.etapa - ÚSEK A

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 1614-Azm - Cyklostezka ul. Nečasová NMNM - Nová Ves, l.etapa - ÚSEK A

16 112,8876 728,00

92 840,8816 112,8876 728,00

401 - Stožáry veřejného osvětleni, kabelové vedeni VO, HDPE chráničky - ÚSEK A 76 728,00 16112,88 92 840,88

M21 - Elektromontáže 76 728,00 16112,88 92 840,88

Odbyt

Počet Sazba DPH Jednotková cena CelkemPoř.č. MJPoložka DPH Celkem s DPH

16 408,00 16 408,00ks 1 21,00003 03 3 445,68 19 853,68

208 21,00 290,00 60 320,00004 04 12 667,20m 72 987,20
D+M HDPE chráničky pro optickou siť 1x40/33, 5*12/8, 
vč. zemních prací, obsypu, výstražné fólie..., úsek A

Text
D+M kompletního sloupu VO výšky 5 m včetně zemních 
prací, základu, napojení a svítidla, úsek A, dle požadavků 
správce VO, viz TZ VO

92 840,8t]
1614-Azm - Cyklostezka ul. Nečasová NMNM - Nová Ves, l.etapa - ÚSEK A

AZM01 - Změny v průběhu stavby - prípočty (změny podle § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb.)




