
 
 

 

Dodatek č.1 

 SMLOUVY O DÍLO 

S předmětem plnění: 

„Úprava zpevněných ploch, areál Teplo Rýmařov“ 

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  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:    
  

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

Se sídlem:  Revoluční 904/30, 794 01 Krnov 
Zastoupen: Daliborem Tesařem a Josefem Krýslem, jednateli společnosti 
IČO:  25357352 
DIČ:  CZ25357352 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s.   
Číslo účtu:  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn C 9631 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1 a V. odst. 4 smlouvy o dílo 
s předmětem plnění „Úprava zpevněných ploch, areál Teplo Rýmařov“ ze dne 17.07.2017 
(dále jen „smlouva“) na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve smlouvě mění čl. IV. odst. 1 a čl. 
V. odst. 1 takto: 

 
V čl. IV. odst. 1 smlouvy se prodlužuje termín dokončení díla v důsledku víceprací takto: 
Termín dokončení díla nejpozději do: 65 kalendářních dnů od předání místa plnění. 
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Čl. V. odst. 1 smlouvy – Cena za dílo: 
Cena za dílo 

 (v Kč) 
Základ daně / DPH 
základní sazba 21% 

DPH základní sazba 
21% Cena celkem 

Cena bez DPH, dle Smlouvy o 
Dílo  2 378 006,41 Kč 499 381,35 Kč 2 877 387,76 Kč 

Vícepráce      207 535,54 Kč    43 582,10 Kč         251 117,64 Kč 

Cena díla bez DPH        2 585 541,95 Kč 542 963,45 Kč      3 128 505,40 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 17.07.2017 se nemění a zůstávají v 
platnosti.  

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. 

7. Příloha č.1: rozsah víceprací  
 
V Rýmařově dne 9.10.2017 
               
 
 
 -----------------------------------------                                                       ------------------------------ 
               za objednatele            za zhotovitele 
           Ing. Petr Klouda  Dalibor Tesař, Josef Krýsl 
                   starosta       jednatelé společnosti 


