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Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/001716/2016/Zem ze dne 30. 5. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na 

základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno. 

 

II. Předmět dodatku  

 

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (mé-

něpráce) a provedení dodatečných prácí vyplývajících  ze Změnového listu, který si s mluvní strany před podpisem 

tohoto dodatku odsouhlasily. 

2. Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací a  provedení dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1. 

III. Znění dodatku 

1. Čl. V. Cena d íla odst. 1 smlouvy o dílo se mění následovně: 

Text „Cena díla je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve v ýši 

1 279 288,36 Kč bez DPH, tj. 1 547 938,91 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena 

díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Cena díla bez DPH 

je cenou nejvýše přípustnou.“ 

 

se mění takto: 

„Cena díla je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 

1 641 010,63 Kč bez DPH, tj. 1 985 622,86 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena 

díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Cena díla bez DPH je 

cenou nejvýše přípustnou.“ 

 

2. Položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele jako uchazeče veřejné zakázky , jejímž předmětem je 

zhotovení stavby Most přes Mlýnský potok pod jezem (M4) a most na ul. J. Glazarové (M5) – údržbové práce, se 

mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem. 

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dis-

pozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 1. 

IV. Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento do-

datek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma  smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si 

tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a  svobodnou vůli, prostou omylu, což svými 

podpisy stvrzují. 

Podpisy a otisky razítek s mluvních stran  

 

V Olomouci, dne:  16.9.2016 V Olomouci, dne:  20.9.2016 

 

 

Objednatel Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.  

 primátor  

statutární město Olomouc 

 

 

 

 

 

 

............................................. 

Ing. Petr Vašek 

člen představenstva společnosti 

Hroší stavby Morava a.s.           
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