Město Dačice
Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín
Číslo smlouvy objednatele 0279/2018, zhotovitele 841/TD/HC/2018/20

D O D A T E K

Č . 1

K E
S M L O U V Ě
O
D Í L O
Z E
D N E
2 4 . 5 . 2 0 1 8 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito
smluvními stranami:
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel: Město Dačice
Se sídlem:
Zastoupeno:
IČO:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Krajířova 27, 380 13 Dačice
Ing. Karlem Macků – starostou města
00246476
Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
0603143369/0800

Ve smluvních věcech jedná za objednatele:
Ing. Karel Macků, starosta města
V technických věcech jedná za objednatele:
Zdeněk Sedláček, tel.: 723 680 295
Technický dozor objednatele: bude určen v zápise o předání staveniště.
I.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Se sídlem:
Zápis v OR:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
Pavlem Závišem - vedoucím provozní jednotky
Marií Vyskočilovou - ekonomkou provozní jednotky
(oba na základě plné moci)
60838744
CZ60838744
Komerční banka, a.s.
xxx

Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Pavel Záviš, tel.: xxx
Marie Vyskočilová, tel.: xxx
V technických věcech jedná za zhotovitele: Pavel Záviš, tel.: xxx
Vladimír Jakeš, tel.: xxx

II. PŘEDMĚT DODATKU
a)

b)

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 24. 5. 2018 o
provedení úplného a funkčního díla - stavby: “Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a
Bílkov – trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín“, která byla uzavřena mezi
objednatelem městem Dačice a zhotovitelem společností STRABAG a.s. (dále jen
„smlouva“).
Tento dodatek je uzavírán na základě požadavku poskytovatele dotace a jeho
předmětem je změna režimu přiznání a zaplacení daně z přidané hodnoty správci daně a
sjednání povinnosti zhotovitele poskytnout SFDI podklady ke kontrole v souvislosti
s účelově poskytnutými prostředky fondu na stavbu.
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III.
Dodatkem č. 1 se mění následující články a odstavce:
V článku I. SMLUVNÍ STRANY se v odst. I.1. vypouští spojení: DIČ CZ00246476.

K článku II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ se připojuje odst. II.12, který zní:
II.12

Na stavbu “Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov – trasa 3, Dačice –
zahrádkářská kolonie Toužín“ poskytne Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen
SFDI) finanční příspěvek. Zhotovitel je povinen poskytnout SFDI veškeré podklady a
údaje nutné pro zajištění kontroly hospodárného, účelného a efektivního nakládání
s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.

V článku IV. CENA DÍLA se mění odst. IV. 1 tak, že odst. IV. 1 nově zní:
IV.1.

Cena díla bez DPH činí:

3 009 464,00 Kč
300 000,00 Kč

Rezerva:
Celková cena díla bez DPH činí:

3 309 464,00 Kč
694 987,44 Kč

DPH

4 004 451,44 Kč

Celkem

Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky
a článkem II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění
díla. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako
příloha č. 1.
Cena díla zahrnuje rezervu finančních prostředků na úhradu případných nepředvídaných
prací, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci a v soupise stavebních prací,
dodávek a služeb. Výše této rezervy činí 300 000,00 Kč. O tom, zda se jedná
o nepředvídané práce, jejichž úhrada je možná z rezervy, rozhoduje objednatel.
Čerpání finančních prostředků z rezervy musí být řádně zdůvodněno a zdokumentováno.
V případě, že nedojde k nepředvídaným okolnostem, nelze rezervu čerpat.

V článku V. FINANCOVÁNÍ se mění odst. V.3 tak, že odst. V.3. nově zní::
V.3.
Objednatel, který obecně je plátcem daně z přidané hodnoty, bude z titulu plnění dle této smlouvy
od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. V této souvislosti objednatel prohlašuje,
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že tato přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V
souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není
objednatel při přijímání daných zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a
zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit
správci daně zhotovitel, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem
plnění v tuzemsku.
IV.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu
oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude
uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její …..
schůzi konané dne ……………………… pod č. usn. ……………………………. nadpoloviční
většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené
podmínky pro jeho platnost.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 3.
8. 2017, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění
zajistí objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po
vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho
obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 - Plná moc pro Pavla Záviše a Marii Vyskočilovou
V Soběslavi dne:
Za zhotovitele:

V Dačicích dne:
Za objednatele:

-----------------------------------------------------------Pavel Záviš
Marie Vyskočilová
vedoucí provozní
ekonomka provozní
jednotky
jednotky

-------------------------------------Ing. Karel Macků
starosta města Dačice

(oba na základě plné moci)
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