
Smluvní strany: 

Město Rychnov nad Kněžnou 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

zastoupené starostou města Ing. Janem Skořepou 

IČO 275336, č.účtu 27-1240286399/0800 
(dále jen „Město“) 

a 
 

TS RK, s.r.o. 
Soukenická 1124, Rychnov nad Kněžnou 

zastoupené jednatelem Mgr. Tomášem Novákem  

IČO 62060996, č.účtu 101156119/0300  

(dále jen „Společnost“) 
 

 

 

uzavírají 
 

Dodatek č. 1 
 

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 3/TS/2022 
ze dne 21.12.2021 

 

 

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1, kterým se upravuje ustanovení Smlouvy o dílo 

č. 3/TS/2022 ze dne 21.12.2021. 
 

Na základě dohody smluvních stran se mění následující bod smlouvy ze dne 21.12.2021 

takto: 

 

Článek II. Smlouvy: Výše vyrovnávací platby a platební podmínky, bod 2.3. z n í: 
 

 

2.3. Výši vyrovnávací platby tvoří oprávněné náklady na činnost uvedenou v bodě 1.1., 

resp. 1.2. Úhrada vyrovnávací platby bude prováděna měsíčně na základě zálohové 

faktury vystavené do 15. dne následujícího měsíce. Zálohová faktura pro zakázku 

č. 11002 a č. 11003 bude obsahovat tyto položky: 

− oprávněné náklady za příslušný měsíc (bez režie) snížené o výnosy 

− podíl správní a výrobní režie v celkové výši 16% z oprávněných nákladů 

− podíl dodatečných mzdových nákladů ve výši 19% z celkových mzdových 

nákladů za zakázku č. 11002 a 11003 za příslušný měsíc 
 

Přílohou zálohové faktury bude Městem předem odsouhlasený obrat nákladů dle 

“výsledovky za období“, tj. za příslušný předchozí měsíc. Součástí zálohové faktury 

za měsíc červen bude dílčí vyúčtování správní a výrobní režie a dodatečných 

mzdových nákladů. Konečná fakturace bude zahrnovat vyúčtování oprávněných 

nákladů, správní a výrobní režie a dodatečných mzdových nákladů za celé období. 

Konečná fakturace za měsíc prosinec včetně vyčíslení přiměřeného zisku bude 

upravena samostatným dodatkem k této smlouvě. 
 

 
 

 

 
 

 



Konečná fakturace nákladů za rok 2022 včetně vyčíslení přiměřeného zisku:  
 

číslo zakázky – 11002 údržba veřejného osvětlení 

Celkem vynaložené náklady na zakázku (bez DPH) 789 802,08  Kč 

Tržby snižující náklady (bez DPH) 4 103,52  Kč 

Oprávněný zisk přiznaný k 30.11.2022 (bez DPH) 35 407,20  Kč 

Oprávněný zisk přiznaný k 31.12.2022 (bez DPH) 3 877,74   Kč 
 

Náklady Města na zakázku 11002 za rok 2022 (s DPH) 998 232,00 Kč 

 

 

číslo zakázky – 11003 semafory 

Celkem vynaložené náklady na zakázku (bez DPH) 0,00  Kč 

Tržby snižující náklady (bez DPH) 0,00  Kč 

Oprávněný zisk přiznaný k 30.11.2021 (bez DPH) 0,00  Kč 

Oprávněný zisk přiznaný k 31.12.2021 (bez DPH) 0,00  Kč 
 

Náklady Města na zakázku 11003 za rok 2021 (s DPH) 0,00 Kč 

 

 

 

 

Výše uvedené náklady byly smluvními stranami odsouhlaseny a byl podepsán 

závěrečný Protokol o zajišťování služeb obecného hospodářského zájmu na území 

města Rychnova nad Kněžnou za rok 2022. 

 

 

Ostatní body smlouvy se nemění. 
 

Rada města Rychnov nad Kněžnou schválila znění tohoto dodatku dne 1. 2. 2023, číslo 

usnesení  49/2023. 
 

 
 

V Rychnově n. Kn., dne 2.2.2023   V Rychnově n. Kn., dne 2.2.2023 

 

 

 

 

………………………………          ……………………………... 

        Ing. Jan Skořepa                     Mgr. Tomáš Novák  

           starosta města                                      jednatel společnosti 


