
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka  

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

 
 

Objednatel: Město Písek  

se sídlem: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek 

zastoupený: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou 

IČO, DIČ:  002 49 998, CZ00249998  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 127271/0100 

Zástupce ve věcech technických: Bc. Michal Fiedler, kontakt: xxx, email: xxx   

 Ing. Václav Filip, kontakt: xxx, email: xxx 
 

a 
 

Zhotovitel:  SERVISING s.r.o. 

se sídlem: Piletická 486, 503 41 Hradec Králové, Věkoše  

zastoupený:  Ing. Václavem Jiránkem, jednatelem  

IČO, DIČ: 252 75 810, CZ25275810 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. Hradec Králové, číslo účtu 2500626113/2010 

Zástupce ve věcech technických: xxx, kontakt: xxx, email: xxx  

Výkonem TDI pověřen“ xxx, kontakt: xxx, email: xxx  

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12191 

 

 
uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen "dodatek") 
 
 
Vzhledem k narůstajícímu množství technických a stavebně realizačních změn na akci „Rekonstrukce 
objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“ na pozemcích 
stavební parcely parcelní číslo 2406, 2621, pozemkové parcely parcelní číslo 1550/3, 1550/1, 1551/10 
v katastrálním území Písek v kontextu s požadavky zhotovitele stavby (společnost STRABAG a.s., 
Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 5), kdy narůstají vícepráce a je reálně ohrožen termín dokončení 
stavby (v návaznosti na dotační titul) se účastníci smlouvy o dílo na TDS dohodli na jejím rozšíření 
o vyplacení jednorázové částky po stavebním dokončení díla za níže uvedených podmínek. 
 
4        Cena díla   

4.4 Kromě ceny za výkon TDS dle smlouvy bude zhotoviteli vyplacena jednorázová částka 
400.000 Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých) bez DPH po řádném dokončení stavby, tj. po 
vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbě, a to při splnění následujících podmínek: 

- Celková výše cenového nárůstu investičních nákladů uvedeného zhotovitelem stavby na 

všech změnových listech schválených v radě města a všech dodatcích ke smlouvě o dílo 

nepřesáhne v souhrnu 10.000.000 Kč bez DPH, tj. celková cena za dílo nepřesáhne 

193.666.527,74 Kč bez DPH.  
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- Termín převzetí stavby objednatelem od zhotovitele stavby (rozhodujícím údajem je datum 

uvedené na předávacím protokolu) nesmí přesáhnout dva měsíce, tj. převzetí musí 

proběhnout do 30.06.2024.  

 

- V případě splnění obou výše uvedených podmínek bude jednorázová částka 400.000 Kč bez 

DPH uhrazena. Uhrazením/neuhrazením jednorázové částky není dotčen nárok zhotovitele na 

jakékoli plnění dle podmínek smlouvy o dílo. 

 
5    Platební podmínky   

5.10  Podkladem pro úhradu jednorázové částky 400.000 Kč bez DPH je daňový doklad – faktura, 
kterou je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli po řádném dokončení stavby, tj. po vydání 
kolaudačního rozhodnutí stavby. 

 

8       Závěrečná ustanovení 

8.9 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak 
nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv. 

8.10 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
a každá ze smluvních stran obdrží dva. 

8.11 Uzavření Dodatku č. 1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 10.10.2022 usnesením 
č. 618/22.  

8.12 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 
 
V Písku dne 18.10.2022    V Hradci Králové dne 18.10.2022 
 
 
Za objednatele:                                                         Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………………………………………                            ……..……….………………………                           
Mgr. Eva Vanžurová           Ing. Václav Jiránek 
starostka města      jednatel 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Schváleno RM dne 10.10.2022 usnesením č. 618/22 

- Za věcnou správnost dodatku k SOD zodpovídá: Fiedler M. 

 


