DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 9. 6. 2016
na realizaci díla „Domažlice, ul. Pelnářova – veřejné osvětlení“
I.
Smluvní strany
Objednatel:
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.:104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
STEMONT JS s. r. o.
sídlo: Hřbitovní 281, 346 01 Horšovský Týn
IČO: 27971589
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Jiří Steinberger, jednatel
zástupce pověřený ve věcech technických: ***
tel. č.: ***
e-mail: ***
DIČ: CZ27971589
bankovní spojení: ***
č. ú.: ***
(dále také jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „strany" nebo kterýkoli z nich
samostatně jen jako „strana")

II. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek
zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavby „Domažlice,
ul. Pelnářova – veřejné osvětlení“ a závazek objednatele zaplatit cenu díla (dále též
„Smlouva“).
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III. Změna smlouvy
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají omezení předmětu díla uvedeného ve
Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu
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(Soupis víceprací a méněprací), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.
1.
Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci
sjednávají, že celková cena díla bude snížena o částku 11.026,00 Kč bez DPH
představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 11.026,00 Kč
bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že
zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v
nabídkovém rozpočtu (Soupis víceprací a méněprací), který je nedílnou součástí
tohoto dodatku jako příloha č. 1.
Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci
sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o částku 8.268,00 Kč bez DPH
představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené
částce 8.268,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními
předpisy.
S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve
vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy, dodatku č. 1 bude
snížena o 2.758,00 Kč bez DPH, tedy o 3.337,18 Kč vč. DPH.
IV. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn.
na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo,
zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
Druhá smluvní strana souhlasí s tím, aby město uveřejnilo tuto smlouvu včetně všech
příloh, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Druhá
smluvní strana uděluje tento souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit
smlouvu vyplývá městu z platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Druhá smluvní
strana prohlašuje, že tato smlouva ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou
skutečnost, kterou by chránili jako své obchodní tajemství ani jiné informace, které
vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky této
smlouvy).
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací
V Domažlicích dne 5.9.2016

V Horšovském Týně dne 31.8.2016

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
STEMONT JS s.r.o.
Jiří Steinberger, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o
obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany
města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně
závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění,
schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost
tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 61. jednání konaném dne 30. 8. 2016
usnesením č. 2908

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: …..….

Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: ……..

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis:

