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……………………………………………………  

 
DODATEK Č.1 SMLOUVY  O  DÍLO 

 
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 
 
Město Králíky 
sídlo:   Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČO:   00279072 
DIČ:   CZ00279072 
email:   kraliky@kralicko.cz 
bankovní spojení:  ČS a.s., pobočka Králíky č. ú. 1324193309/0800 
zastoupené:        Jana Ponocná, starostka 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Pavel Šverák, referent odboru VTS 
 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Miroslav Skalický, podnikající fyzická osoba 
sídlo:   5. května 518, 561 69 Králíky 
IČ:   46447211 
DIČ:   CZ5410120067 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:   1324121399/0800 
Zastoupený  Miroslavem Skalickým 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miroslav Skalický, Josef Skalický  
 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“). 
 
Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ 
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“ 

 
tímto uzavírají a tímto uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského 
zákoníku, v platném a účinném znění, tento dodatek o dílo: 

 
II. 

 

Při vytyčení stavby a zahájení prací na projektu „Technická infrastruktura Na Skřivánku, 
Králíky 1. etapa – změna“, byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní 
projektové dokumentaci. Z důvodů již realizovaných sítí a prostorového uspořádání bylo 
nutno přistoupit k méně pracím a z důvodu propojení stávajících komunikací a možnosti 
povolení stavby na všech zasíťovaných pozemcích bylo přistoupeno k vícepracím. 
Z důvodu těchto změn se smluvní strany dohodly o prodloužení termínu dokončení stavby 
do 15.12.2017, v případě nevhodných klimatických podmínek pro pokládku asfaltových 
vrstev do 30.05.2018. 
 
 
 



2 

 

Rekapitulace nákladů : 
 
Cena díla dle smlouvy o dílo činí : 
 

Cena bez DPH:  1 738 000,00 Kč 

Sazba DPH: 21 % 

DPH: 364 980,00 Kč 

Celková cena včetně DPH: 2 102 980,00 Kč 
 

 
Cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí : 
 

Cena bez DPH:  3 445 135,41 Kč 

Sazba DPH: 21 % 

DPH: 723 478,44 Kč 

Celková cena včetně DPH: 4 168 613,85 Kč 

 
 
Z těchto důvodů se smluvní strany dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo: 
 

III. 
 
Cena díla činí: 
 

Cena bez DPH:  3 445 135,41 Kč 

Sazba DPH: 21 % 

DPH: 723 478,44 Kč 

Celková cena včetně DPH: 4 168 613,85 Kč 

 
Termín dokončení stavby je do 15.12.2017, v případě nevhodných klimatických podmínek 
pro pokládku asfaltových vrstev do 30.05.2018. 
 

 
Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 
Tato smlouva byla schválena Radou města Králíky dne 09.10.2017 usnesením č. 
RM/2017/40/555. 

 
V Králíkách dne 16.10.2017 V Králíkách dne 16.10.2017 

 
............………………..……………………. ............………………..……………………. 

Jana Ponocná, starostka Miroslav Skalický 


