
D o d a t e k č. 2 

 
ke smlouvě o dílo ze dne 26.7.2016 na veřejnou zakázku   

„Věchnov-kanalizace“  
 

Smluvní strany  

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo 

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva 

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva     
- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, technický pracovník      
 

IČ:      43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800,  

       bankovní spojení pro dotační tituly je 94-7917751/0710 

       Zapsaný pod Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel:     PKS stavby a.s.                   

       se sídlem:     Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou   

       zastoupený:    Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva                         

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:   Ing. Jaroslav Kladiva, pověřený člen představenstva, na       
základě pověření ve věcech právních ze dne 2.1.2016  

  
-  ve věcech technických:  Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek   

       IČ:      46980059                                      

       DIČ:     CZ46980059                                     

       Peněžní ústav:    MONETA Money Bank, a.s.                       

       Číslo účtu:     175972792/0600                            

       Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. B, vl. 930 

       (dále jen zhotovitel) 
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         I. 

Předmět dodatku smlouvy o dílo ze dne 26.7.2016 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce roku dohodly na níže uvedené výši 

neuznatelných nákladů z ceny stanovené smlouvou o dílo.  

Čl. V. – cena za dílo, platební podmínky ve smlouvě o dílo ze dne 26.7.2016 se doplňuje a 

mění v bode 5.1. takto :  

Neuznatelné náklady celkem dle pravidel MZe:    7 011 473,32 Kč  

Z toho: kanalizační přípojky (zárodky), VON 4.11 a VON 5.2. a rezerva  

činí     

- VON 4.11 – zajištění záruk …………………………………………….            20 000,- Kč  

- VON 2.5. projekt systému zajištění a dodržení kvality provedené práce  

………………………………………………………………………………………            12 500,- Kč  

- pro rozpočtovou rezervu …………………………………………          3 249 648,57 Kč 

- pro zárodky přípojek ……………………………………………              3 729 324,75 Kč 

 

Uznatelné náklady celkem:      28 734 660,98 Kč  

Cena celkem vč. rezervy bez DPH činí po zaokr.   35.746.134,00 Kč  

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako nejvýše přípustná cena neuznatelných nákladů. Daň 

z přidané hodnoty bude v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26.7.2016 na veřejnou zakázku  „Věchnov-kanalizace“ včetně 

Dodatku č. 1 ze dne 5.9.2016 zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčeny.  

 

II. 

 Závěrečná ustanovení 
 

 Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo ze dne 26.7.2016 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu 

oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z tohoto dodatku, smlouvy o dílo a 

realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 

účelu smlouvy o dílo. 
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Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 

zveřejněním podmínek tohoto dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 

předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek 

stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 zveřejněn. 

Tento dodatek č. 2 vychází z pravidel MZe ČR a ze smluvního návrhu objednatele. Obě smluvní strany 

prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č.2. Účastníci podepisují tento dodatek č.2 

oprávněnými zástupci účastníků. Dodatek č.2 uzavírají účastníci podle svého svodného uvážení, nikoli 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.    

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 tištěných exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a 

zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.  

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.2. 

 

 

III. 

 Podpisy smluvních stran 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30. 3. 2017                                            Ve Žďáře nad Sázavou, dne 6. 4. 2017 

 

 

 

 

 

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

             Za objednatele                                                                                    Za zhotovitele 
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