
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z 6.10.2021 pro zakázku  
 

Stavba domovní čistírny odpadních vod v Chrámcích  
 
 
Objednatel:    Obec Skršín   
Sídlo:     Skršín 48, 434 01 Skršín      
zastoupený:    David Suchánek, starosta 
bankovní spojení:   Fio Banka, a.s.,  č.ú.: 26614107/2010 
IČ:     00266141 
e-mail:    mistostarosta@skrsin.cz 
(dále jen objednatel) 
 
Zhotovitel:             ABPLAST s.r.o. 
místo podnikání:  Čistá č.p. 421, 56956 Čistá 
zastoupený:   Zdeněk Jílek, jednatel 
IČ:    27531813     
e-mail:    abplast@abplast.cz 
(dále jen zhotovitel) 
 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)  
 
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že původní smlouva bude doplněna takto:  
 

I. Předmět dodatku  

I.1 Změna smlouvy o dílo:  
Smlouva o dílo z 6.10.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“) se dohodou smluvních stran vyjádřenou v 
tomto Dodatku č.1 (dále jen „tento Dodatek“) mění. 
 
Na základě skutečně provedených prací jsou z předmětu díla vyjmuty práce a dodávky uvedené a 
popsané v položkách soupisu -příloha č. 1 – Změnový list  
 
Na základě požadavku objednatele a potřeb stavby jsou do předmětu díla navýšené práce a 
dodávky uvedené a popsané v položkách soupisu – příloha č.1. – Změnový list  
 
I.2 Změna ceny díla:  
Původní cena díla uvedená ve smlouvě ve výši 944 197,22 Kč bez DPH se mění. 
Tato cena díla se tímto dodatkem č.1 mění na základě přílohy č.1, této smlouvy takto:  
 
 
 



 
 
I.3 Původní cena díla: 
 
Celková cena dle položkového rozpočtu:  
 cena bez DPH   944 197,22 Kč 
  
I.4 Cena prací vyjmutých z díla  - viz příloha č. 1: 
 
Celková cena:  
 cena bez DPH  - 99 823,98 Kč  
 
I.5 Cena navýšených prací díla viz. příloha č. 2: 
 
Celková cena:  
    cena bez DPH     99 802,77 Kč 
 
I.6 Nová cena díla:  
 
Celková cena:  
 cena bez DPH    944 176,01 Kč 
  
 
 

 

II. Závěrečná ustanovení 

 

II.1 Tento Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

 

 

II.3 Smluvní strany na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem připojují níže své podpisy. 

 

 

 

Ve Skršíně, dne 21. 3. 2022     V Čisté, dne  

 

 

 

David Suchánek - starosta     Zdeněk Jílek - jednatel  
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