
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.10.2015 
„Rekonstrukce kanalizace v ulici Průhon“ ve Staré Boleslavi  

 
I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:    Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
                                                              Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav                
       Masarykovo náměstí č. 1, 2                           
      250 01  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
                                                            
Zastoupen :                                            starostou města Ing. Vlastimilem Pickem 
 
Ve věcech smluvních 
je oprávněn jednat:                                Ing. Vlastimil Picek 
 
Ve věcech stavby 
je oprávněn jednat:                                  
 
IČO:                                                      0024079 
DIČ:     CZ0024079 
 
Bankovní spojení:                                  S a.s. 
                                                              č. účtu:  
 
Zhotovitel:                                             STAVOKOMPLET spol. s r. o. 
                                                               Zápy, Královická 251 
                                                               250 01 Brandýs nad Labem -  Stará Boleslav 
 
Zastoupený :                                           Ing. Martinem Fučíkem 
 
Ve věcech smluvních 
je oprávněn jednat:                                  Ing. Martin Fučík 
 
Ve věcech stavby 
je oprávněn jednat:                                  p. Vladislav Burda 
 
Pracovník pověřený 
vedením stavby:    p.  
 
IČO:                                                         470 52 945 
DIČ:                                                         CZ47052945 
 
Bankovní spojení:                                     
č. účtu:      
 
Tel. spojení:    326906087-8 
Fax:     326905093 
e-mail:    stavokomplet@stavokomplet.cz 
 
dnešního dne uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento 
dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo: 

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
na realizaci stavby s názvem: 

 „Rekonstrukce kanalizace v ulici Průhon“ 



(dále: „Dodatek“ ) 

kterým se mění, nebo doplňují následující články a odstavce Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2015 (dále: 
„Smlouva“) a Dodatku č. 1 ze dne 15.12.2015 

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 9. tohoto znění: 
 
9. Na základě dohody smluvních stran bude oproti PD provedena oprava povrchů komunikace v celé 

šíři a oprava chodníků po obou stranách ulice Průhon (od čp. 49 – prodejna Instaplast ke křižovatce 
Zahradníčkova). Rozsah prací je dán nabídkovým rozpočtem zhotovitele „Rekonstrukce chodníků 
Průhon Stará Boleslav“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. 

 
Článek III. Doba plnění, odstavec 1. se mění (prodlužuje konec plnění) takto: 
 
1.  Termíny plnění předmětu smlouvy podle čl. II a dodatku č. 2 jsou následující: 
 počátek plnění: 19.10.2015   
 konec plnění: 31.8.2016 

 
Článek IV. Cena díla se mění takto: 
 

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla rozšířené o dílo specifikované v tomto dodatku (tzn. v 
článku 2) nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

Cena díla dle SoD ze dne 16.10.2015 bez DPH 2 981 132 Kč

Cena díla specifikovaná tímto dodatkem č. 2 bez DPH 320 739 Kč

Cena díla celkem bez DPH 3 301 871 Kč

DPH 21% 693 393 Kč

Cena díla včetně DPH 3 995 264 Kč
 (Slovy: třimilionydevětsetdevadesátpěttisícdvěstěšedesátčtyři korun českých) 
 
 

II. 
Platnost 

Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2015 a Dodatku č. 1 ze dne 15.12.2015 
zůstávají v platnosti. 

 
 

III. 
Závěrečná ujednání 

    
1.  Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 
2.  Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
3.  Smluvní strany prohlašují, že si prostudovaly všechny ustanovení tohoto dodatku, a tento dodatek 

je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz souhlasu ji podepisují. Tento dodatek nabývá platnosti 
podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uplynutím 30 dnů po uveřejnění této smlouvy včetně 
dodatků MV CR prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/5015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. 

 
Součástí tohoto Dodatku jsou tyto  přílohy: 
 
PŘÍLOHA č.1 Dodatku - Nabídkový rozpočet zhotovitele „Rekonstrukce chodníků Průhon Stará 
Boleslav“ -  
 
 
 



 
 
 
V Brandýse n/L – St. Boleslavi, dne 3.8.2016        V Zápech, dne ……...2016 
 
 
 
 
                -------------------------                                                      ---------------------- 
                        objednatel                                                                          zhotovitel 
                Ing. Vlastimil Picek      Ing. Martin Fučík 
 
 
 
     


