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Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

………..……………………….                                                                                            ………………………………..                              

 

Smlouva o dílo     
Dodatek č.1 

 

Objednatel 
Objednatel:   Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., 
Sídlo:  Ostravská  124/18, 748 01 Hlučín 

IČ:  25914685 

DIČ: CZ25914685 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupena:  Ing. Petrem Schimánkem, jednatel 

Kontaktní osoba ve 
věcech smluvních: 

 Ing. Petr Schimánek, jednatel 

Kontaktní osoby ve 
věcech technických: 

 Ing. Petr Schimánek 

  
dále jen „objednatel“ 

a 

 

Zhotovitel 
Zhotovitel:   SUBLAND-TECH s.r.o. 
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 33483 

Sídlo:  Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČ:  285 92 611 

DIČ:  CZ28592611 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: 
 xxxxxxxxxxxx 

Zastoupeno:  Jiřinou Blaškovou, jednatelkou 

Kontaktní osoba ve 
věcech smluvních: 

 Jiřina Blašková, jednatelka 

Kontaktní osoby ve 
věcech technických: 

 xxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 

  
dále jen „zhotovitel“ 

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění smlouvu o dílo tohoto znění: 
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Článek I. Předmět smlouvy 

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

              1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je zhotovení obnovy:   
   Odkanalizování a čištění odpadních vod Hlučín ul. Okrajová     

podle projektové dokumentace Ing. Xxxxxxxxxxx z 09/2016 položkového výkazu výměr (ROZPOČTU), dále 
Hydrogeologického průzkumu Ing. xxxxxx z 11/2016 a Technologie čerpání podzemních vod a vypouštění Ing. 
Xxxxxxxxxx  
z 02/2017. 

 
 

1.2.  Předmět díla dále se mění a doplňuje: 

                                   Na základě podmínek majitele místní komunikace ul. Okrajová tj. Města Hlučín, bylo dohodnuto 
převedení části asfaltace ul. Okrajová po realizaci akce „Rekonstrukce plynovodu MS Hlučín, lice Okrajová + 1“ 
zhotovitel díla Demontstav s.r.o.  na akci „Odkanalizování a čištění odpadních vod Hlučín ul. Okrajová“  
zhotovitel díla Subland – tech s.r.o. Bylo vypracováno doplnění rozsahu dotčené výměry ploch  a provedeno 
ocenění změn. 

                  Dohoda a změny jsou popsány a doloženy přílohou v zápisu z jednání ze dne 9.6. 2017 „ Asfaltace ul. Okrajová 
v Hlučíně“   

Článek IV. Cena díla 
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení 
§2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením  občanského zákoníku jako cena 
nejvýše přípustná takto : 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty  

  

 3 703 714,37- Kč bez DPH 

                 Cena dodatku č.1                                                    226 000,00-  Kč  bez DPH 

                 Cena díla celkem                                                 3 929 714 ,37- Kč  bez DPH 

 

 Podle § 92a) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je pro tento smluvní vztah uplatněn režim přenesení 
 daňové  povinnosti s tím, že objednatel je povinen přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

  

Článek XVII. Závěrečná ustanovení 

17.1. Ostatní veškerá ujednání ze smlouvy o dílo ze dne 7.4.2017 zůstávají nezměněna a platná. 
 
 
 
 
              V Hlučíně  dne  17.7.2017                                                                                                                  V Darkovicích dne 17.7.2017 
 
 
 
 
 
           Ing. Petr Schimánek, jednatel                                                Jiřina Blašková,  jednatelka 

 
               za   Objednatele            za Zhotovitele 
 
 
  


