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Smlouva o dílo- dodatek č.1 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele: Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY 

   Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy  
IČ: 48035599         
DIČ: CZ48035599  
Zapsán u Krajského soudu České Budějovice, C8032 
Bankovní spojení: MONETA Money  Bank, a.s., 000000-0169818406/0600 
Telefon: +420 384 378 027    
E-mail: sport@swietelsky.cz 
Datová schránka: amx5p38  
(dále jen „zhotovitel“) 

  
    

Objednatel: obec Habří 
Sídlem: Habří 32, 37384                   
Osoby oprávněné jednat za objednatele:   

1) ve věcech smluvních:  p. Daniel Bednář, starosta obce 
2) ve věcech technických:  p. Daniel Bednář, starosta obce 

           p. Rostislav Puffer, místostarosta obce 
IČO:  00581283        
Bankovní spojení:  MONETA Bank, číslo účtu :  227776866 / 0600 
Tel.:  603195327       
E-mail: obec@habri.cz  
Datová schránka: nnmb2gm    
(dále jen "objednatel") 
 
              

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 

(1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení dále uvedeného díla, a to v rozsahu a místě: 
Kompletní dodávka výstavby multifunkčního hřiště v Habří, parc. č. 18/2, k. ú. Habří u Lipí. 

(2) Objednatel se zavazuje provedené dílo řádně převzít, pokud bude předáváno řádně a bez vad, zaplatit 
za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu, opatřit dále určené věci k provedení díla, jakož i předat 
řádně a včas stavební povolení, případně ohlášení stavebních úprav, místo pro provádění díla a vyvíjet 
další potřebnou součinnost. 
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Mění se v bodech: 

 

Článek III. 
Cena za dílo 

 

(1) Nutnost dodatečných stavebních prací a méněprací vznikla v důsledku nálezových situací a uvedené 
dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto okolnosti nemohl 
zadavatel přes vynaložení veškeré náležité péče předvídat. Z těchto důvodů se cena díla mění 
následovně: 
 

Cena díla dle SOD 3 059 404,27 Kč 
Méněpráce 342 535,88 Kč 
Cena díla CELKEM 2 716 868,39 Kč 
Cena díla CELKEM s DPH 3 287 410,75 Kč 

  
 

Článek V. 
Doba provedení díla 

 

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od protokolárního předání a převzetí staveniště 
16.05.2022 do 16.08.2022. 
  

 
 
 
V Č. Budějovice  dne        V Habří dne  

 
 
 
 
 
 
 
 
  …………………………………………..        ………………………………………….. 

Robert Běhal                 Zdeněk Liška 
ředitel závodu              ředitel oblasti 
SPORTOVNÍ STAVBY   Sportovní povrchy 

Daniel Bednář, starosta obce 

Zhotovitel Objednatel 
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