
 
 

 

Dodatek č.1 

 SMLOUVY O DÍLO 

S předmětem plnění: 

„Oprava pozemní komunikace spojka Okružní – Na Stráni“ 

Smluvní strany: 

 
1. Objednatel:    Město Rýmařov 

Se sídlem:                náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou 
IČO:                             00296317 
DIČ:                         CZ00296317  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:           
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:     Ing. Petr Klouda, starosta, tel. 554 254 100  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:    
     
       

(dále jen „objednatel“) 
 
 
2. Zhotovitel:     SILNICE MORAVA s.r.o. 

Se sídlem:  Revoluční 904/30, 794 01 Krnov  
Zastoupen: Daliborem Tesařem a Josefem Krýslem, jednateli 
IČO:  25357352 
DIČ:  CZ25357352 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s.  
Číslo účtu:  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 9631 
  
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XVII. odst. 1 ve smyslu čl.V odst. 4 smlouvy o dílo 
s předmětem plnění „Oprava pozemní komunikace spojka Okružní – Na Stráni“ ze dne 
12.05.2017 (dále jen „smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve smlouvě mění čl. V. 
odst.1 takto: 

V. 
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši a s odkazem na 

položkový rozpočet v Příloze č. 1 takto:  



 

2 
 

Cena za dílo 
 (v Kč) 

Základ daně / DPH 
základní sazba 21% 

DPH základní sazba 
21% Cena celkem 

Cena bez DPH, dle Smlouvy o 
Dílo  690 840,44 Kč 145 076,49 Kč 835 916,93 Kč 

Vícepráce      87 472,00 Kč    18 369,12 Kč      105 841,12 Kč 

Cena díla bez DPH          778 312,44 Kč 163 445,61 Kč       941 758,05 Kč 
 

 Rozsah víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.  
 

II. Ostatní a závěrečná ujednání 
1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, 

potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a 
nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními 
stranami. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

4. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 
Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

5. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 12.05.2017 se nemění a zůstávají v 
platnosti. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním 
předmětu této smlouvy bude probíhat v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 9 smlouvy, 
vyjma způsobu doručování prostřednictvím datové schránky. 

6. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze smlouvy a tohoto dodatku č.1 
se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Příloha č.1 : rozsah víceprací 
 
V Rýmařově dne 15.8.2017 
                 
 
 
 -----------------------------------------                                                       ------------------------------ 
               za objednatele             za zhotovitele 
           Ing. Petr Klouda   Dalibor Tesař, Josef Krýsl 
                   starosta       jednatelé společnosti 


