
DODATEK Č.2
SMLOUVY O DÍLO č. 062/2021/ODIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
MĚSTO CHOTĚBOŘ
statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd 
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
IČO: 00267538 
DIČ: CZ00267538

dále jen objednatel

1-2. Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
se sídlem: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
spisová značka: C17037 společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037 
IČO: 259 53 818 
DIČ: C2025953818
zastoupený; Dagmar Sejkorovou, jednatelkou společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
číslo ÚČt>i'
telefon:
e-mail:

dále jen zhotovitel

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo:

II. Předmét plnéní

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

ZTV Boží Muka III. etapa - dokončení komunikace99

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 2 rozšiřuje o práce a dodávky 
objednatelem dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující 
změny:
- záměna podkladní vrstvy z MZK za SC, které je technicky vhodnější pro pokládku u 
stavby tohoto rozsahu.
- doplnění odvodňovacích žlabů u sjezdů na soukromé pozemky
- výměna krátkých teleskopických tyčí u vodovodních šoupat
- záměna asfaltového povrchu hřiště za betonovou dlažbu
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IV. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo nemění.

V. Cena díla

Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo v důsledku víceprací nemění.IV. 1.

Celková cena díla dle SOD bez DPH 

Změna ceny díla dle dodatku bez DPH 

Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH 

Celková cena díla včetně DPH

1.789.840,86 Kč 

172.367,54 Kč 

1.962.208,40 Kč 

2.374.272,16 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako 
příloha Č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

XII. Závěrečná ustanovení

VII. 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

VII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

VI.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejích pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek 
smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují 
své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 1829 RM, dne 18.08.2021.

V Chotěboh Ve Vysokém Mýtě

Ing.
Tomáš 
Škaryd

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd 

starosta města

Dagmar 
Sejkoroyá
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Digitálně podepsal 
• Ing. Tomáš Škaryd 
Datum: 2021.09.15 
13:25:31 +02W

Za zhotovitele;
Dagmar Sejkorová 
jednatelka společnosti.

Příloha č. 1: žádost zhotovitele
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