
 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo  

 
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA – RV02 a RV03 

 

čl. I. 
Smluvní strany 
 

1. Obec Kostelec u Holešova 
se sídlem:     Kostelec u Holešova 58, 76843 Kostelec u Holešova   

zastoupen:    Ing. Petr Hlobil, starosta 

IČ:     00287342  

DIČ:     CZ00287342 

bankovní spojení:    Česká spořitelna 

číslo účtu:                1483094359/0800 

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:  

Tel. / fax:          724 184 620                                          

Email:                                                      obeckuh@volny.cz 

 
(dále jen „objednatel“) 

 
2. ETMONTA s. r. o.  
se sídlem:    Dobrotice 20, 769 01 Holešov 

zastoupena:    Libor Kratochvíla, jednatel 

IČ:     28263111 

DIČ:     CZ28263111 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57074 

bankovní spojení:   ČSOB a. s.  

číslo účtu:    217689240/0300 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  Libor Kratochvíla 

Tel. / email:                                             739207255 / lkratochvila@etmonta.cz 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

čl. II. 
1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2018 smlouvu o dílo týkající se stavebních prací na veřejném osvětlení 

v obci Kostelec u Holešova.  

2. V průběhu provádění stavebních prací vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní 

smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani 

technicky oddělit od původních prací.  

3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o 

dílo a to na práce specifikované v příloze č. 1.  

 

 

čl. III.            
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

Cena za dílo celkem v Kč 

Cena bez DPH 3 275 960,-- Kč 

Z toho vícepráce     25 961,-- Kč 

DPH 687 951,60 Kč 

Cena vč. DPH           3 963 911,60 Kč 



         
čl. IV. 
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 
 

 

V Kostelci u Holešova, dne:             V Dobroticích, dne:  

 

 

 

 

 

____________________________                              ____________________________ 

za objednatele                 za zhotovitele 

 

 

 


