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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

 
č. zhotovitele: 588/2020 

 

Objednatel:   Obec Nelahozeves  

Oprávněný zástupce:    Jakub Brynda, starosta       

IČ:    002 37 094 

Sídlo:   Školní čp. 3, 277 51 Nelahozeves 

Číslo datové schránky zadavatele:  t42bciq 

Bankovní účet:     Česká spořitelna, a.s., 0460045349/0800 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Jakoubek tel: +420 775922074 

e-mail: jakoubek@vhsprojekt.cz 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Jakub Brynda, tel.: +420 777130635  

e-mail: starosta@nelahozeves.cz 

a 

Zhotovitel: Stavitelství Řehoř, s.r.o. 

Oprávněný zástupce:  Petr Řehoř, jednatel 

Zapsaný:  v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl  C, vl. 47534 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ/DIČ:  25075543/CZ25075543 

Sídlo/místo podnikání: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice 

kontaktní osoba 
ve věcech smluvních:  

Ing. Petr Jangl 

kontaktní údaje: telefon: 606 713 475, e-mail: jangl@stavitelstvirehor.cz 

kontaktní osoba ve věcech 
technických: 

Ing. Jakub Matyáš 

kontaktní údaje: telefon: 736 630 751, e-mail: matyas@stavitelstvirehor.cz 

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: 
 
1.  

Preambule 
 

Vzhledem k tomu, že: 
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo č. 588/2020 ze dne 20. 2. 2020 ve znění dodatku 

č. 1 ke Smlouvě ze dne 15. 7. 2020 (dále jako „Smlouva“), v souvislosti se změnou rozsahu prací, 

dohodli se Objednatel a Zhotovitel na upřesnění „Smlouvy“ a uzavírají v souladu s § 222, odst. 5, 

zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, tento dodatek č. 2 ke „Smlouvě“ v následujícím znění: 

 

2.  
Předmět dodatku 

 
Na základě požadavku správce dotčených komunikací KSUS byly v určených úsecích provedeny 
celoplošné opravy jízdního pruhu na místo plánovaných lokálních oprav. Týká se objektu IO 01 
Tlaková splašková kanalizace. Dále byl doplněn při montáži tlakové kanalizace signalizační vodič a 
zemní soupravy pro ovládání sekčních šoupat. Na objektu IO 02 Přípojky splaškové kanalizace je na 
základě požadavku zástupce investora zrealizováno o 41 kusů přípojek splaškové kanalizace více 
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oproti původnímu zadání. Z toho 8 kusů bylo provedeno včetně domovních čerpacích stanic a u 4 
kusy nově realizovaných DČS budou provedeny včetně technologického vystrojení. Celkově bude 
délka kanalizačních přípojek 3 257,27 m oproti původně plánovaným 2 954,70 m. Dále byla doplněna 
realizace kopaných sond určující polohu stávajících inženýrských sítí u jednotlivých kanalizačních 
přípojek a zemní práce spojené s montáží navrtávacích pasů u přípojek, které jsou plánované provést 
pomocí bezvýkopové technologie. U ovládání technologické části domovních čerpacích jímek bude na 
základě požadavku investora instalována ovládací skříň umožňující případné budoucí doplnění o 
modul centrálního ovládání. Všechny uvedené změny a doplnění jsou uvedeny ve změnovém listu č. 
01/2020, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 588/2020.  
 
Z výše uvedených důvodů se článek 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy mění tak, že namísto dosavadního 
znění smlouvy 
5.1.         Cena díla činí :  40 489 240,80 Kč bez DPH  

(slovy: čtyřicet milionů čtyři sta osmdesát devět tisíc dvě stě čtyřicet korun českých)) 
                                              8 502 740,57 Kč DPH  
                                           48 991 981,37 Kč včetně DPH. 
        (dále jen „Cena díla”)  
z toho: 
Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany 
 31 560 899,20 Kč bez DPH 
Splašková kanalizace – ul. Nádražní a přípojky splaškové kanalizace 
 7 033 684,02 Kč bez DPH 
Doplnění tlakových splaškových přípojek ul. Zagarolská a Pod Strání 
 1 894 657,58 Kč bez DPH“ 
 

Nově článek 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy zní: 
5.1.   Cena díla činí :  44 265 916,33 Kč bez DPH  

(slovy: čtyřicetčtyři milionů dvěstěšedesátpět tisíc devětsetšestnáct korun českých)) 
                                              9 295 842,43 Kč DPH  
                                           53 561 758,76 Kč včetně DPH. 
        (dále jen „Cena díla”)  
z toho: 
Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany 
 35 337 574,73 Kč bez DPH 
Splašková kanalizace – ul. Nádražní a přípojky splaškové kanalizace 
 7 033 684,02 Kč bez DPH 
Doplnění tlakových splaškových přípojek ul. Zagarolská a Pod Strání 
 1 894 657,58 Kč bez DPH“ 

3.  
Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze 
změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li 
výslovně písemně sjednáno jinak. 

V Nelahozevsi dne .............. V Černošicích dne  

podpis: 

…………………………………………. 

podpis: 

……………………………………. 

za Objednatele 
Jakub Brynda,  
starosta obce Nelahozeves 

        za Zhotovitele 
        Petr Řehoř, 
       jednatel Stavitelství Řehoř, s.r.o.  

 
 
 


