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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 15/2020

č. objednatele: 5 224 01 - III.

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „smlouva“) mezi:

„Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“

1. Objednatel: Město Přelouč
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

datová schránka: b4hbqav
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101

Zastoupený: Bc. Irena Burešová, starostka města

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
- ve věcech smluvních: Bc. Irena Burešová

2. Zhotovitel: „SPOLEČNOST MĚLICE“
Zastoupena „Správcem společnosti“ VPK Suchý s.r.o. na základě Společenské smlouvy ze dne

datová schránka: k5pbaia
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti VPK Suchý s.r.o.
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
- ve věcech smluvních a ve věcech technických:
Ladislav Suchý, jednatel společnosti VPK Suchý s.r.o., jako „Správce společnosti“,

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201
Zapsáno v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95134

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne,
měsíce a roku dodatek následujícího znění:



 

Stránka 2 z 3 
  

 

 

Úvodní ustanovení 
 
V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají 
vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku 
č. 2 ke smlouvě. Jedná se o navýšení ceny díla na objektu IO02-splašková kanalizace-gravitace-
zemní práce z důvodu početní chyby ve výkazu výměr ze strany projektanta, opravu 
komunikace ze zámkové dlažby v Lohenicích v celé ploše, změnu trasy příjezdové komunikace 
k přečerpávací stanici odpadních vod v Mělicích a odpočet za neprovedený řízený zemní 
protlak na objektu IO02-splašková kanalizace-gravitace.    
 

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo 
takto: 

 
 
7  Cena 
 
7.1 Sjednaná cena činí: 
Původní cena SoD vč. dodatku č. 2 celkem bez DPH 36 967 819,56 Kč 
Změnový list č. 2        1 114 945,10 Kč 
Nová cena celkem bez DPH     38 082 764,66 Kč 
DPH 21 %         7 997 380,58 Kč 
Nová cena celkem vč. DPH     46 080 145,24 Kč 
 
 
27     Závěrečná ustanovení 
 
27.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v ve 4 provedeních s platností originálu a po 

jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a 
zhotovitel 2 vyhotovení. 

27.2 Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
27.3 Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
27.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.2 smlouvy o dílo v registru smluv. 
27.5 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.2 smlouvy o dílo 

prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v 
platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu 
smlouvy Město Přelouč. 

27.6 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.2 smlouvy o dílo nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

27.7 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své 
svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.2 smlouvy o 
dílo není uzavírán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  Smluvní strany dále 
prohlašují, že si dodatek č.2 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a 
nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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27.8 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.2 smlouvy o dílo uvedených 
osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, 
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel 
na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

27.9 Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen 
usnesením Rady města Přelouče č. 73/10/2021-I ze dne 30.08.2021. 

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2 Smlouvy o dílo 

1. Oceněný výkaz výměr (soupis prací) změnového listu č. 2  
 

V Přelouči dne 2.9.2021 V Zásmukách dne 7.9.2021  
  

 
 
 

 
 

……………………………………. …………………………………………… 

Objednatel 
Město Přelouč 
Bc. Irena Burešová, starostka města 

Zhotovitel 
VPK Suchý s.r.o. jako Správce společnosti 
 Ladislav Suchý, jednatel společnosti 

 
 
 
 


