DODATEK

č.1 SMLot]vY

o DILO

I.

Smluvní strany

1.

Objednatel: Město Police nad Metují

sídlo:
IČ:

Masarykovo nám. 98,549 54 Police nad Metují
00272949

zastoupené: Mgr. Idou Jenkovou, starostkou města

Telefon:

+420 49I 509 999

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Čísloúčtu:

9005-4629551/0100

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele:
ve věcech smluvních: Mgr. Ida Jenková, starostka města (60] 673 617; jenkova@meu-

police.cz)

ve věcech technických: Ing. Pavel Scholz, investičnítechnik města
s

cholz@meu-p

(dále

j

o l i c e.

en,,Obj e dnat

e

(606 728 382;

cz)

l" či,,Smluvnístr ctna")

a

2.

Zhotovitel: RADEK NOVOTNÝ

sídlo:
IČ:
DIČ:

Řešetova Lhota 80

70965218
CZ7}O51O325O

(dále jen ,,Zhotovitel" či,,Smluvnístrana")

uzavřely nížeuvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení §2622 a §2586 a\násl. Zéů<ona
ě,89l20I2 Sb., občanský zékoník(dále jen ,,oběanský zákoník"), tento dodatek ke smlouvě o
dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 20. 8. 2018 (dále jen ,,dodatek"):

I.

předmět dodatku

1.

Předmětem tohoto dodatku je rozšířenídíla ,,Chodník ve spodní části hřbitovaóo
Police nad Metuj í (dále j en ,,dílo"), jehož realizace byla nasmlouvána smlouvou o
dílo,uzavŤenou mezi objednatelem a dodavatelem dne 20.8.2018 (dále jen smlouva).

2.

Rozšířenímdíla se rozumi schod ke kanceláři 3 bm, chránička na osvětlení vo, vsak

pod kanál na dešt'ovou vodu, výstavba nové kanálové vpustě, kačírekpřed vstupem na
veřejné WC, zámková dlažba s obrubníkem před vstupem k chladícímboxům.
Podrobný popis je uveden ve změnovém rozpočtu č. 1.

3,

Objednatel sezavazuje rozšířenéďílopŤevzítazaplatitzaněj zhotoviteli cenu, kteráje
součástínově sjednané ceny v čl.il tohoto dodatku

tI.

Cena díla
1.

2.

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena rozšířenéhodíla je ujednána pevnou částkou.
Smluvní strany jsou si vědomy toho, že objednatel ani zhotovitel nemůžežádat změnu
ceny proto, že si rozšířenédíIo vyžádalo jiné úsilínebo jiné náklady, než bylo
dohodnuto (§2620 odst. 1 občanskéhozákoníku).
Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena rozšířenéhodíla ěiní:

Cena díla bez DPH

DPIJ?L

oÁ

Kč včetně DPH
3.

-Kč

33.660

Smluvní strany se dohodly, že celková

<;ena

7.068,60 -

Kč

40.728,60 -

Kč

díla po přičteníceny rozšířenéhodíla čirrí:

Cena díla bez DPH

578.970,10

_

Kč

DPH21"/"

121.583.70

_

Kč

Kč včetně DPH

700.553.82 -

Kč

Závér ečnf ',r.

a

u., or,
"

rr'

1.

Veškerá ostatní ujednání smluvních stran, která rycházejí ze smlouvy o dílo, uzavřené
mezi objednatelem a dodavatelem dne 20.8.2018 zůstávajíbeze změn.

2.

Tento dodatek nabýváplatnosti a účinnostidnem podpisu oběma smluvními stranami.

1

J.

Tento dodatek a vztahy z něho vyplývajícíse řídíprávním řádem Českérepubliky,
zejména příslušnými ustanoveními občanskéhozákoníku.

4.

Dodatek byl vyhotoven ve
jednom vyhotovení.

5.

Smluvní strany nížesvým podpisem stvrzují, že si dodatek před jejím podpisem
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečnévůle,
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni zanápadně nevýhodných podmínek
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stejnopisech, znichž každá smluvní strana obdržípo

Ň
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