
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 383/2021 
(dále jen „Dodatek“) 

 
 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

na stavební práce: „Novostavba sportovního hřiště, Písek Nový Dvůr“ 

 

 
 

1. Smluvní strany:  

1.1 Objednatel:  Město Písek 

IČO:   00249998 

DIČ:   CZ00249998 

Sídlo:   Velké náměstí 114, 397 19 Písek  

Telefon:    +420 382 330 111 

Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s. 

Č. účtu:   127271/0100 

Zastoupený:  Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou  

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“ 

 

 

1.2 Zhotovitel:  VYSSPA Sports Technology s.r.o. 

IČO:   27967638 

DIČ:   CZ27967638 

Sídlo:   Skladová 6, 326 00 Plzeň 

Telefon:   xxx 

Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s. 

Č. účtu:   35-8200090297/0100 

Zastoupený:  Jaroslavem Karáskem, jednatelem   

v dalším nazýván také jen jako „zhotovitel “ 

 

 

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem mění a doplňuje takto: 

 

3. Předmět plnění: 

Na konec článku se doplní odstavce č. 3.9 v tomto znění: 

3.9 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele odsouhlasené práce v rozsahu a v ceně 

dle změnového listu č. 1., který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 



 

5. Cena díla: 

 

Odstavce č. 5.1 a 5.4 článku se ruší a jsou nahrazeny novými v tomto znění: 
 
5.1 Cena za řádně a včas provedené, úplné, bezvadné a předané dílo je stanovena v souladu 
se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla je stanovena 
na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.06.2021 a změnového listu č. 1 ze dne 
30.09.2021.  
 
5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č 526/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:  
 
Cena dle smlouvy o dílo bez DPH činí ………………………………………… 1.939.629,67 Kč  
Cena dle odstavce 3.9 Dodatku č. 1 bez DPH činí ……………………………     45.089,05 Kč 
Celková cena bez DPH činí …………………………………………………….. 1.984.718,72 Kč 
 

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy 

k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení 

výše DPH odpovídá zhotovitel. 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak 
nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo 
k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku. Uzavření Dodatku schválila v souladu s § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
Rada města Písek dne 11.10.2021 usnesením č. 585/21. Toto prohlášení se činí v souladu 
s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.   

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku. 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: Změnový list č. 1  
 

 

 

V Plzni dne: 19.10.2021    V Písku dne: 21.10.2021 

 

 

za zhotovitele:          za objednatele: 

 

 

 
  

_________________________   ___________________________ 
Jaroslav Karásek, jednatel    Mgr. Eva Vanžurová, starostka 
 
 
 


