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DODATEK ČÍSLO 1 
smlouvy o dílo č. ORM/2117/1/2021 

 

na zhotovení akce „Oprava vozovky u hřbitova“ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100 
dále jen jako „objednatel“ 

a 
1.2 ZHOTOVITEL: 

ISOTEP s.r.o. 
IČ: 25263498, DIČ: CZ25263498 
se sídlem Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí 
zastoupený Ing. Milanem Záleským, jednatelem 
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 201970337/0300 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1191. 
dále jen jako „zhotovitel“ 

 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2117/1/2021 
uzavřené dne 03.09.2021: 
 
V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní: 
 

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 19.08.2021 a předloženým závěrečným 
vyúčtováním víceprací a méněprací ze dne 26.10.2021 a činí dle rekapitulace: 

 
1.513.279,83 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21% 

(slovy: jedenmilionpětsettřinácttisícdvěstěsedmdesátdevět korun a osmdesáttři haléřů) 
 

5.2 Rekapitulace ceny: 
 

Cena díla bez DPH 1.125.545,66 Kč 
Vícepráce a méněpráce 125.098,83 Kč 
DPH 21 % 262.635,34 Kč 

Cena celkem včetně DPH 1.513.279,83 Kč 
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III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2117/1/2021 uzavřené dne 03.09.2021 zůstávají v 
platnosti beze změn. 

 
3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel 

a dvě zhotovitel. 
 
3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 15.11.2021 pod číslem usnesení 

2336/107/RM/2021. 
 
3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 
 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství       

(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
3.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v tomto dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s 

jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Ústí 
nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ:00279676. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu 
neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
3.7 Smluvní strany se dohodly, že město Ústí nad Orlicí bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle 

dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněna ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 
 
 
          V Ústí nad Orlicí, dne: 19.11.2021              V Ústí nad Orlicí, dne: 23.11.2021 
 
 

 

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 
ISOTEP s.r.o. 

Ing. Milan Záleský 
jednatel 

 
 


