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Dodatek č. 12 
ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 12.02.2010 

(dále jen Smlouva o dílo) 
 

 
Smluvní strany: 
 
město Písek  
se sídlem: Velké náměstí 114, 397 19 Písek 
IČO: 00249998 
DIČ: CZ00249998   
zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou  
dále jen „objednatel“ 

 
a 

 
Městské služby Písek s.r.o.  
se sídlem: Pražská 372, 397 01 Písek  
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích 
oddíl C vložka 9188, bankovní spojení: 78-0309690257/0100 
IČO: 26016541 
DIČ: CZ26016541 
zastoupené: Josefem Hrádkem, jednatelem     
dále jen „zhotovitel“ 
 
 
uzavírají dle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
tento Dodatek č.12 ke Smlouvě o dílo. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 12 dohodly o 
následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo: 
 

I. 

Čl.4 Cena za dílo a cenové ujednání – původní znění bodu 4.1 se mění takto: 
 
4.1 Zhotoviteli přísluší za provedení výše uvedených prací roční odměna ve výši 

31 781 604,- Kč vč. DPH. Tato částka se skládá z jednotlivých činností dle přílohy č. 2, 
která je nedílnou součástí této smlouvy. 

  
II. 

Čl.6 Závěrečná ustanovení – bod 6.1, 6.2, 6.7 se mění takto: 
 
6.1    Uzavření tohoto Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů Radou města Písku dne 11.10.2021 usnesením č. 587/21. 

 
6.2    Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2022. 
 
6.7 Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle 

této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. Smluvní strany 
prohlašují, že tento Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo je projevem jejich vážné a 
svobodné vůle prosté omylu a tísně, na důkaz čehož připojují podpisy jejich oprávnění 
zástupci. 
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Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 
 
 
Za město Písek: Za společnost Městské služby Písek s.r.o.: 
 
 
V Písku dne 25.10.2021 V Písku dne 27.10.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................ ............................................................ 
     Mgr. Eva Vanžurová, starostka             Josef Hrádek, jednatel 


