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DODATEK Č. 2 
Dohoda o změně závazku ze smlouvy o dílo  

Sušice – Volšovy – zásobování pitnou vodou III. etapa 
uzavřena dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
 

číslo smlouvy u objednatele: A-002771-00 
číslo smlouvy u zhotovitele: 44/2016/1593 
 
 

1. Smluvní strany 
1.1.  Objednatel: Město Sušice 

sídlo: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 
IČ:  00256129 
DIČ:  CZ00256129  
zastoupen:  
ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl, starosta města 
ve věcech technických:  Ing. Kateřina Ronová, odbor majetku a rozvoje města – 

investiční technik 
kontaktní údaje: tel. 376 540 147 

 e-mail: kronova@mususice.cz      
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Sušice 
číslo účtu:  5070462/0800  

 
1.2. Zhotovitel: VH –TRES  spol. s r.o. 
 sídlo:   Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice 
 zapsán u rejstříkového soudu V Českých Budějovicích, odd. C, vložka 598 
 IČ:   15771822 
 DIČ:   CZ1577182 

 zastoupen:  
 ve věcech smluvních:  Ing. Danielem Vaclíkem – jednatelem 
 ve věcech technických:  Renatou Janáčkovou  

 kontaktní údaje:  602 468 987 (Ing. Vaclík), 774 101 906 (pí. Janáčková) 
    tel: 385 775 147, 385 775 145 
    e-mail: vhtres@vhtres.cz 
     ID: 4b2adjz   
  bankovní spojení:  Komerční banka a.s., České Budějovice 
 číslo účtu: 668945231/0100 
 

 
2.     2. Účel a Předmět Dodatku č. 2 
 

2.1. Smluvní strany shodně prohlašuji, že dne 24. 10. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy 
u zhotovitele: 44/2016/1593, schválené radou města Sušice dne 17. 10. 2016 usnesením 
č. 657) a dne 23.2.2018 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je 
závazek zhotovitele zhotovit projektovou  (dále jen PD) ve stupni dokumentace pro územní 
rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP), která bude splňovat 
požadavky a podmínky vydaných pravomocných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, 
Odboru ochrany životního prostředí a Stavebního úřadu, tj. vydaného územního rozhodnutí a 
následně vydaných stavebních povolení (dále jen SP) pro stavbu „Sušice – Volšovy – 
zásobování pitnou vodou III. etapa“ a závazek objednatele zaplatit za provedené a převzaté 
dílo sjednanou cenu. 
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2.2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že po dohodě obou stran nebude ve stupni 
dokumentace pro stavební povolení (DSP) proveden výkaz výměr stavebních prací, dodávek a 
služeb, ani kontrolní rozpočet, uvedené v bodě 2.2.2. smlouvy. 

  
 V souladu s bodem 2. 4. resp. 12.6. Smlouvy obě strany ve shodě mění ujednání čl. 5. Cena za 

dílo. Článek 5. nově zní: 
 

 5. Cena za dílo 
5. 1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní v celkové výši 
 

Celková cena díla bez DPH ……………………………… 407 000,- Kč 
 

z čehož činí: 
 
 a)  geodetické zaměření        20 000,-Kč 
 b) dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)  136 000,-Kč  
 c) inženýrská činnost pro územní rozhodnutí     45 000,-Kč 
 d) dokumentace pro SP povolení (DSP)    186 000,-Kč                
 e) inženýrská činnost pro stavební povolení    20 000,-Kč 

 
 

2.3. Ostatní ustanovení nedotčené změnami dle Dodatku č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti 
 beze změn.  

 
3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem popisu poslední ze smluvních stran a účinnosti  
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv. 

3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, každý o síle originálu, z nichž objednatel 
obdrží 2 podepsaná vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení. 

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2  řádně přečetly, jeho ustanovením rozumí 
a prohlašují, že Dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, na důkaz čehož 
připojují své podpisy. 

3.4.    Schváleno radou města Sušice dne 23.4.2018 usnesením č. 271. 
 

 V Sušici dne 24.4.2018 V Českých Budějovicích dne 26.4.2018 

za objednavatele  za zhotovitele  

 

 

 

 
......................……….............................. .........................................……….......... 
Bc. Petr Mottl Ing. Daniel Vaclík 
starosta města Sušice jednatel společnosti  VH – TRES spol. s r.o. 


