
Dodatek č.1 
 ke smlouvě o dílo ze dne 14.3.2016 

uzavřený dle § 2586  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Smluvní strany 
 
Město Jičín 
zast.  starostou města JUDr. Janem Malým 
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
IČO: 00271632   
DIČ: CZ 00271632 
bankovní spojení: 524541/0100 
dále jen „objednatel“, na straně jedné 

 
a 

 
společnost:  MATEX HK s.r.o. 
zastoupená Martinem Žítkem, jednatelem společnosti 
IČ 259 68 807 
DIČ CZ 25968807 
sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,  
vložce č. 18080 
bankovní spojení: Komerční banka 
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 
 
 
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“) 

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na 
uzavření následujícího 

dodatku č.1 ke smlouvě o dílo  

(dále jen „dodatek č.1“) 

Název veřejné zakázky  
 

Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3. ZŠ Poděbradova ul., Jičín – 2. NP 
 

Na základě dohody se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo: 
 
 

Článek V. 
Cena díla  

 



Cena díla se z důvodu méněprací a víceprací, jejichž rozsah je specifikován v příloze 
č.1 – položkové rozpočty méněprací a víceprací a povyšuje o částku 34.251,22 Kč 
bez DPH, tj. 41.443,98 Kč vč. DPH.  
 
 
Celková cena díla dle SOD a dodatku č.1 činí celkem: 

 
Cena bez DPH  455.766,22 Kč 
DPH 21%  95.710,91 Kč 
Cena včetně DPH 551.447,13 Kč 

 
 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny. 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Jičína č. 63 ze dne 10.8.2016. 

 
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma 

smluvními stranami. 
 

3. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 
vyhotovení a zhotovitel 1vyhotovení. 

 
4. Účastníci dodatku č.1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl 

sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
V Jičíně dne      V Hradci Králové dne  
 
 
 
…………………………….    ………………………………. 
Město Jičín       MATEX HK s.r.o. 
JUDr. Jan Malý      Martin Žítek      
starosta                jednatel společnosti 
 


