
DODATEK č. 1 
SMLOUVY o DÍLO 

na realizaci akce 
„Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň - projektová 

dokumentace a další služby“ 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). 
uzavřené dne 1.6.2022 mezi smluvními stranami 

1.1 Objednatel : Město Kadaň 
Zastoupený Z PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 

IČ z 00261912 
DIČ : CZ00261912 - Právnická osoba (při výkonu působnosti V oblasti 

veřejné správy se nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb. Za osobu 
povinnou k DPH) 

Bankovní spojení Z 

Císlo účtu : 

(dále jen ,,objednatel“) 

1.2 Zhotovitel : Ing. Jiří Kučera 
Zastoupený : Ing. Jiří Kučera 
Sídlo = 

IČ/DIČ z 66128277 
Číslo účtu : (u plátců DPH zveřejněný účet ve smyslu 

§ 96 zákona O DPH) 
(dále jen ,,Zhotovitel“) 

(společně jako ,,smluvní strany“) 

uzavírají v souladu S příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo. Shora uvedená Smlouva č. 
16179/22 uzavřená dne 1.6.2022 se upravuje v článku II. následovně: 

V čl. II. Cena díla, platební a fakturační podmínky se dosavadní znění odst. 2 zrušuje a 
nahrazuje se tímto zněním: 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli 50% smluvní ceny uvedenou v bodě 1. 

tohoto článku na základě předložené faktury a předávacího protokolu na dokončené 
dispoziční řešení vč. zapracování připomínek MěSSS, dokončené stavební části DSP a 
zpfaøøváni pføføfli vzT, KUCHYŇ, UT, ZTI, EI, PBŘ, PENB pfø účøıy pøááni 
žádosti o SP. Dalších 50% Smluvní ceny díla bude vyplaceno po předložení faktury a 
konečného předávacího protokolu za ukončené dílo dle čl. I. Předmět díla, odst. 1.



Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý S platností originálu, Z nichž 
zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři Stejnopisy. 

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní Stranou, která ji 
podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Kadani dne 23.9.2022 V Kadani dne 18.9.2022 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta Ing. J iří Kučera


