
Číslo smlouvy objednatele: 0844/2022/1 Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/14

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
u z av řen ý n í ž e u v ed en ého dn e , m ěs í ce a r o ku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech.
služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
povinný subjekt dle § 2 odst. zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Radim Držmíšek
TDS: Ing.

2. Zhotovitel:

DS DUMA s.r.o.
Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn.: C 118626
Jednající/Zastoupený: jednatelem společnosti
IČ: 09358641
DIČ: CZ09358641
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6098590359/0800
Zástupce ve věcech technických: hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 03. 8. 2022 uzavřeny smlouvu o dílo, dne 03.08.2022 jejímž
předmětem jsou stavební práce s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení Znojmo,
MUDr. Jánského“ (dále jen smlouva o dílo).

2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu chyby v součtu původního rozpočtu.

Z výše uvedeného důvodu zní nově Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném
znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou
nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH: 1 909 327,62 Kč
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K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují
svými podpisy.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v Centrálním registru smluv.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 12.09.2022, usnesením č. 178/2022,
bodem č. 7241.

Příloha: Rozpočet

Ve Znojmě dne: Ve Znojmě dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... …………………………………
Město Znojmo DS DUMA s.r.o.

Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta jednatel společnosti


