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     Č.j.: MUCH 6059/2022 

Dodatek č. 1 ke  

SMLOUVĚ  O  DÍLO    číslo  588/2021 
                                                                

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

       objednatelem:  městem Cheb 

       se sídlem:  nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

       IČO:  00253979 

 DIČ:  CZ 00253979 

       Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100 

       zastoupeným:       Ing. Pavlom Vančom, vedoucím odboru správy majetku Městského úřadu             

                                     v Chebu, na základě plné moci ze dne 20.01.2014 

  

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 
       zhotovitelem:    DOSTA s.r.o. 

       zapsaná v obch. rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 2954 

       se sídlem:        Pražská 1696/35, 350 02  Cheb  

       IČO:     46887261  

       DIČ:     CZ46887261 

       Bankovní spojení:  KB Cheb č.ú. 22006-331/0100 

jednající:  Lukáš Povišer, jednatel  
          

       (dále jen „zhotovitel“)   

      (objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“) 

 

 

I. 

Preambule 

 

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27.12.2021 smlouvu o provedení díla „Kácení stromů 2021-

2022“ (dále jen „smlouva“). 

 

Z  důvodu řešení nepředpokládaných provozních problémů při samotném kácení, zejména problémy 

s parkujícími auty, kdy majitelé svá vozidla nepřeparkovali ani přes jasně vyznačený prostor výstražnou 

páskou (vydaný zábor veřejného prostranství, umístěné dopravní značky, osobní jednání, asistence městské 

policie apod.) bylo nutné k odstranění dřevin použít těžkou manipulační techniku, zejména pro přetahování 

dřevin na druhou stranu parku (vysokozdvižná plošina, autojeřáb a motorová kladka), aby nebyla poškozena 

parkující vozidla se výše uvedené smluvní strany dohodly, že v souladu se zněním článku  X odst. 5. 

uzavřou dodatek ke smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je změna v článku IV Cena díla, odst. 1.  

 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

Původní text  článku  IV Cena díla, odst. 1.  ve znění: 

 

  

1. „Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena na základě cenových nabídek - 

rozpočtů předaných zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy) a činí 57 104,74 Kč (slovy: padesát sedm tisíc 
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jedno sto čtyři korun českých sedmdesát čtyři haléře) včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené 

výši, z toho: 

 

Cena za provedení díla bez DPH       47 194,00 Kč 

DPH 21 %                            9 910,74 Kč 

cena  c e l k e m                         57 104,74 Kč“ 

 

    se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní: 

 

  

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena na základě cenových nabídek - rozpočtů 

předaných zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy) a činí 69 325,74 Kč (slovy: šedesát devět tisíc tři sta 

dvacet pět korun českých sedmdesát čtyři haléře) včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené 

výši, z toho: 

Cena za provedení díla bez DPH       57 294,00 Kč 

DPH 21 %                          12 031,74 Kč 

cena  c e l k e m                         69 325,74 Kč 

 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.    

 

Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden 

a objednatel dva stejnopisy.  

 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá 

účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje 

realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.  

 

 

 

V Chebu dne                        V Chebu dne    

 

 

 

 

 

 

____________________________     ____________________________ 

             za objednatele                    za zhotovitele 

          Ing. Pavol Vančo                           Lukáš Povišer  jednatel  

  vedoucí odboru správy majetku   

 


