
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„Provizorní komunikace bazén, Šternberk“    

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě vyhodnocení 

výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku 

Číslo smlouvy: 330/21/S/OSMM/1 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

zastoupený ve věcech 
smluvních: 

Ing. Stanislav Orság, starosta 

sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
bankovní spojení:  
dále jen „objednatel“  

a 

Zhotovitel: 
Rostislav Simkovič – zemní práce, 
autodoprava s.r.o. 

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Simkovič, jednatel společnosti 
sídlo: Velká Bystřice 783 53 
IČ:  28644263 
DIČ: CZ28644263 
bankovní spojení:   

dále jen „zhotovitel“ 
 
 

Na základě dohody smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje 
následovně: 

II. Předmět smlouvy 

se upravuje následovně: 

Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební práce spočívající v sanaci pláně o rozloze 284 m3 

jejichž rozsah a cena je blíže specifikovaná v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto 
dodatku.  

III. Cena díla 

se upravuje následovně: 

Vzhledem k rozšíření předmětu díla dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, 
ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací. Na základě tohoto se cena díla mění 
následovně: 

cena díla se navyšuje o 158 188,00 Kč bez DPH. 
 

 



  

1.1. Cena díla bez DPH vč. změn dodatků  418 452,48 Kč 

1.2. Výše DPH sazba 21 %         87 875,04 Kč 

1.3. Cena díla včetně DPH celkem   506 327,52 Kč 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění. 

 
Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – rozpočet  
 

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka 
dne 11.10.2021 usnesením č. 2452/61. 
 
Ve Šternberku dne 13.10.2021      
 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele:                                                Za zhotovitele: 
Ing. Stanislav Orság, starosta   Ing. Lukáš Simkovič, jednatel  
 


