
Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany  

Obec Loděnice 
se sídlem:   Husovo náměstí č.p. 4, 267 12 Loděnice u Berouna 
IČ:    00233510 
DIČ:    CZ00233510 (je plátcem DPH) 
zastoupení:   Václav Bauer, starosta 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu:    1724131/0100 
                            

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň 
se sídlem:    Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice 
zastoupení:   Ing. Lumírem Vágnerem, jednatel 

IČ:     14706768 
DIČ:     CZ14706768  
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
č. účtu     1518828501/2700 

             
 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), 
tuto  
 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
 
 

I. 

Úvodní ustanovení 

V souladu s ustanovením § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, 

uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo ze dne 26. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“) schválenou zastupitelstvem 

obce Loděnice dne 10. 2. 2021 usnesením č. 4. 

Název veřejné zakázky: „Splašková kanalizace a vodovod Loděnice“ 

 

 

 



II. 

Předmět dodatku 

Ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění celková cena díla následovně: 

Celková cena v Kč 

Celková cena bez DPH 7.744.540,11 Kč 

DPH ve výši 21 % 1.626.353,42 Kč 

Celková cena včetně DPH 9.370.893,53 Kč 

 

Celková cena díla je snížena o rozdíl hodnot víceprací a méněprací odsouhlasených objednatelem v souladu 

s § 222 odst. 4 písm. b), zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Jejich výše byla dohodnuta na základě zpracovaných změnových listů včetně položkových rozpočtů změn. 

Tyto změnové listy včetně rozpočtů jsou přílohou tohoto dodatku. 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou 
jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení 
smluvní strany připojují níže své podpisy. 

2. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel 
souhlasí s jejím zveřejněním. 

3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční 
kontrole. 

4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení. 

6. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Loděnice, usnesením č.  ………………a nabývá 
účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění tohoto dodatku na profilu zadavatele. 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Loděnice_Změnové listy č.1 – 7  
 
 
 
V Loděnici, dne ……                                                      Ve Štěnovicích, dne ......................... 
 
 za objednatele                               za zhotovitele 
………………………………………………                          ………………………………….                         
Václav Bauer, starosta obce       Ing. Lumír Vágner, jednatel společnosti 
        


