
Krajinářské úpravy v rámci biokoridoru RBK 1111 v k.ú. Kačice

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 28.12.2020

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: Obec Kačice
se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice
zastoupena: Liborem Němečkem, starostou obce
IČ: 00234494
datová schránka: 46pbr44
telefon: 312 655 623
e-mail: info@kacice.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4121141/0100
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-4412141/0710

dále jen „objednatel“

a

I.2. Zhotovitel:
ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o.

se sídlem: Opolánky 46,289 06
zastoupen: Ing. Čestmír Tvrzník
IČ: 25081063
DIČ: CZ25081063
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu soudu v Praze, oddíl C,

vložka 
47975

datová schránka: b2w5xtm
telefon, fax: 777824409
e-mail: skolky@skolky -opolany.cz
bankovní spojení: MMB Poděbrady, a.s.
číslo účtu: 413003584/0600……………………….

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají

tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II. Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že se z důvodů podmínek dotace zkracuje trvání následné péče o 6 

měsíců a to do 30.6.2023. Z tohoto důvodu se ruší bod č. IV.3. a bod IV.4. smlouvy a nahrazuje se 

novým zněním:

IV.3. Činnosti spočívající v rozvojové péči v délce 3 let budou zahájeny v roce ukončení a předání
výsadeb (první  rok rozvojové péče) a budou prováděny v prvním roce a v následujících dvou



letech. V případě, že v prvním roce nebude možné rozvojovou péči provádět, nebo nebude nutné
rozvojovou péči provádět (například z důvodu, že výsadby byly provedeny v podzimním termínu a
péče by nebyla třeba), nebo se na žádost Objednatele nebude rozvojová péče provádět, má právo
Objednatel požadovat po Zhotoviteli, aby tuto péči neprováděl a o neprovedenou rozvojovou péči
za  první  rok  se  sníží  plnění  této  smlouvy.  Rozvojová  péče  bude  dokončena  nejpozději  do
30.6.2023.

IV.4.  Část díla spočívající v následné péči o provedené zatravnění a výsadby stromů a keřů je
zhotovitel povinen realizovat v roce ukončení a předání zatravnění a výsadeb (první rok rozvojové
péče) a v následujících dvou letech.
V případě, že v prvním roce nebude možné (nebo nutné, nebo na žádost Objednatele) rozvojovou
péči provádět (například z důvodu, že výsadby byly provedeny v podzimním termínu a péče by
nebyla  třeba),  má  právo  Objednatel  požadovat  po  Zhotoviteli,  aby  tuto  péči  neprováděl  a  o
neprovedenou rozvojovou péči za první rok se sníží plnění této smlouvy. Rozvojová péče bude
dokončena nejpozději do 30.6.2023.

Dále se smluvní strany dohodly vzhledem ke zkrácení doby provádění rozvojové péče v roce 2023 

na snížení ceny za 3. rok rozvojové péče o neprováděné práce. Změna je provedena v souladu s §

222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Cena díla uvedená v bodu V.2. se mění pod dohodě smluvních stran následovně:

Původní cena díla bez DPH: 1.525.864,97 Kč

Méněpráce bez DPH: 2.744,83 Kč

Nová cena díla bez DPH: 1.523.120,14 Kč

DPH: 319 855,23

Nová cena díla včetně DPH: 1.842.975,37 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

V Kačici dne …………………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

Libor 
Němeček Ing. Čestmír Tvrzník
starosta obce Kačice jednatel společnosti

Přílohy : Č.1 položkový rozpočet ze dne 14.4.2021.
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