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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 19.12.2016 
č. smlouvy objednatele A-002812-00 

č. smlouvy zhotovitele 2/2016 
 

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném 
znění 
 
 

1. Smluvní strany 
1.1   objednatel: 

Obchodní jméno: Město Sušice 
Se sídlem:    Náměstí  Svobody 138, 342 01 Sušice 
Zástupce pro jednání smluvní:    Bc. Petr Mottl, starosta města 
Zástupce pro jednání technické:   Ing. Kateřina Ronová, investiční technik 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č.ú.       5070462/0800 
IČ:     00256129    DIČ:  CZ00256129             
 

1.2   zhotovitel:      

Obchodní jméno:    Ing. Zdeněk Bláha  
Se sídlem:     Chotíkov 74, 330 17 Chotíkov  
Zástupce pro jednání smluvní a technické:  Ing. Zdeněk Bláha 
Bankovní spojení:    Fio banka, a.s., pobočka Plzeň,  
č.ú.       2600380472/2010 
IČO:     11375701     
DIČ:      CZ 530820066     

 
 

2. Specifikace smlouvy – předmětu dodatku 
Dne 19.12.2016 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, dle které je zhotovitel povi-
nen vyhotovit projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) a dokumentaci pro stavební 
povolení (DSP) v podrobnostech realizační projektové dokumentace stavby „Sušice – stavební úpravy 
kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská“ včetně zajištění potřebných podkla-
dů a inženýrské činnosti.  
Z důvodu jiného technického řešení provedení kanalizace oproti původnímu zadání a v této souvislos-
ti rozšíření kanalizace i do vnitrobloku bytových domů dochází k následujícím změnám uzavřené a 
shora citované smlouvy. 
 
 
   

3. Změny ve smlouvě 
Tímto dodatkem se na základě dohody smluvních stran z důvodu rozšíření rozsahu díla upravuje 
cena za dílo (navýšení sjednané ceny o 47.500,- Kč bez DPH). 
V souvislosti s tím se mění čl. 3.  Smlouvy o dílo, který nově zní: 
 
3. Cena 

3.1   Celková smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 2 této smlouvy činí  
         350.500,- Kč (plus DPH v zákonné výši). 
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3.2 Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla rozšířen nebo redukován na přání objed-
natele, zhotovitel zvýší nebo sníží po vzájemné dohodě s objednatelem celkovou cenu. Požado-
vané práce nad rámec specifikace budou kalkulovány pomocí hodinové náročnosti těchto prací. 
Jednotková cena prací bude převzata z nabídky projektanta ze dne 12. 12. 2016. Pokud nebude 
druh prací v nabídce obsažený, budou požadované práce oceněny podle ceníku projektových a 
inženýrských činností UNIKA 2015.  

 
Tímto dodatkem se na základě dohody smluvních stran z důvodu rozšíření rozsahu díla upravují 
platební podmínky. 
V souvislosti s tím se mění čl. 4.1.  Smlouvy o dílo, který nově zní: 
 
4.1. Podkladem pro vystavení faktury bude podepsaný protokol o předání a převzetí částí díla. Cenu 

za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objed-
nateli v termínu předání jednotlivých částí díla: 

 plnění dle bodu 2.1, 2.2.1 a 2.3.1 termín 31. 8. 2017  částka 138 500,- Kč,  
resp. 167 585,- Kč včetně DPH 

 plnění dle bodu 2.2.2 a 2.3.2  termín 28. 2. 2018  částka 212 000,- Kč,  
resp. 256 520,- Kč včetně DPH 

 
 
Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění. 
 
 

4. Ostatní ujednání 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, ze kterých si dva ponechá objednatel a jeden zhotovi-
tel. Účinnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-002812-00 (2/2016). 
 
Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 18.4.2017 usnesením č. 243. 
 
 

 
 
V Sušici dne 20.4.2017          V Chotíkově dne  
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………..    …………………………………………….. 

Bc. Petr Mottl                   Ing. Zdeněk Bláha 
              starosta města     


