DODATEK č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25. 09. 2015

uzavřená dle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č.
zákoník

89/2012

Sb., občanský

Smluvní strany
Obec Olešnice
Objednatel:
Olešnice č.p. 44, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
se sídlem:
PhDr. Jan Outlý, Ph.D., starosta
jednající:
002 69 263
IČ:
(dále také jen jako „objednatel")
a
Stavoka Kosice, a.s.
Zhotovitel:
Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
se sídlem:
Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
jednající:
252 75 119
IČ:
CZ25275119
DIČ:
(dále také jen jako „zhotovitel")

PREAMBULE

A.

Účelem uzavření tohoto dodatku je doplnění uzavřené smlouvy o dílo č. 3009/2014 (č. smlouvy
zhotovitele) ze dne 25. 9. 2015 (dále jen „Smlouva").

B.

Dle Pravidel české republiky - Ministerstva zemědělství čj. 144690/2012-MZE-15131 pro
poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129250 „VÝSTAVBA A
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ" (dále jen Pravidla) je
podpora poskytnutá dle těchto Pravidel účelově určenou podporou na krytí nákladů stavební a
technologické části staveb (dále jen NSTČ akcí
uznatelné náklady). Do NSTČ se pro účely
stanovení forem a výše podpory nezahrnují neuznatelné náklady.
=

S ohledem na skutečnosti popsané výše v bodech A až B se objednatel a zhotovitel dohodli na
následujícím:

1.

Čl. I.
Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném členění celkové ceny na NSTČ a neuznatelné
náklady:
Celková cena stavby ( veškeré stavební objekty a provozní soubory+ vedlejší rozpočtové
náklady): 12.733.901,35 Kč bez DPH
=

Neuznatelné náklady
a) Průzkumné práce
b) Trvalá pamětní deska

24.968 Kč bez DPH
3.746 Kč bez DPH

c) Propagace
d) Předání a převzetí díla
Neuznatelné náklady celkem

3.746 Kč bez DPH
2.497 Kč bez DPH
34.957 Kč bez DPH

NSTČ (uznatelné náklady)
NSTČ (uznatelné náklady) celkem

12.698.944,35 Kč bez DPH

Čl. li.
Jmenování odpovědných osob:
odpovědný zástupce zhotovitele za vedení realizace stavby- Aleš Jelínek

1.

Čl. Ill.
Vzhledem k tomu, že dne 26.10.2015 došlo k předání staveniště akce „Kanalizace Olešnice" mezi
investorem a zhotovitelem, upravuje se tímto dodatkem přesný termín realizace díla dle SOD.
Ujednání Článku IV. - Doba a místo plnění ve Smlouvě o dílo se konkretizuje doplněním odstavce
4.5 o tomto znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

4.5

-

26.10.2015

termín zahájení:
termín dokončení díla a předání objednateli:

26.08.2016

Čl. IV.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

1.
2.

Tento dodatek se vypracovává ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží dvě (2) vyhotovení.

3.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich
pravou a skutečnou vůli prostou omylu nebo nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.
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V Kosicích, dne

V Olesnic1, dne ....................
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Objednatel
Obec Olešnice
PhDr. Jan Outlý, Ph.O., starosta

Z'S.L.,!?.'�6

I
Zhotovitel
Stavoka Kosice, a.s.
Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

