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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 23/21, Sml 0008/2022 ZE DNE 26.01.2022 
 

Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Město Milevsko 

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou 

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

IČO: 00249831 

DIČ: CZ00249831 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko 

číslo účtu: 27-640992319/0800 

identifikátor datové schránky: 8kabvcx 

/dále jen „objednatel“/ 

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:  

Ing. Ivan Radosta, starosta města  

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:  

Jiří Mlčkovský, odbor investic a správy majetku 

telefon: 382 504 208,  e-mail: jiri.mlckovsky@milevsko-mesto.cz 

2. Zhotovitel: 

UNIKO PÍSEK, s.r.o. 

zastoupený: jednatelem společnosti 

se sídlem

IČO: 46679405 DIČ: CZ46679405 

/dále jen „zhotovitel“/ 

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 

0008/2022, 23/21 ze dne 26.01.2022 (dále jen „dodatek“): 
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A) 

PREAMBULE: 

 

Z důvodu podstatného nárůstu cen stavebních materiálů na straně zhotovitele dochází k nárůstu 

ceny za dílo o výši meziměsíčních indexů spotřebitelských cen za období od 12/2021 do 

04/2022, dle ČSÚ.   Proto se smluvní strany dohodly dle čl. IV. odst. 2. smlouvy o dílo ze dne 

26.01.2022 (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření dodatku, který nárůst ceny za dílo v dále 

specifikovaném rozsahu zohledňuje a jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje 

ujednáními novými.  

 

 

B) 

MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ: 

 

Na základě tohoto dodatku: 

 

čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní: 

  

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši: 

           

 

Cena díla celkem bez DPH ………………5.014.761,34 Kč 

Příslušná sazba DPH …………………… .1.053.099,88 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH …………....6.067.861,22Kč 

 

C) 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU: 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.   

 

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením 

č……….  ze dne ……. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění 

podmínek zákona. 

 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.  

 

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel. 

 

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel 

obdrží jedno vyhotovení. 
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V Milevsku dne ……………   V Milevsku dne ……………. 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

  

 

 

 

Ing. Ivan Radosta 

starosta města 
 

 




