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SD/00575/2018/3 

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

č. objednatele   SD 00575/2018                        č. zhotovitele  15/2018 
 

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
  
I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
       se sídlem: Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 IČO / DIČ:       00253014 /  CZ00253014 
 zastoupen: starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem  
 zástupce pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík                 
 zástupce pro věci technické: Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 dozor investora a koordinátor BOZP: Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
       dozor investora - statická část:                 Ing. Bohuslav Jiřinec, xxxxxxxxxxxxxxxx.xx  
 bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)   
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň) 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      HORA s. r. o. 
 se sídlem:  Tržní 274/2, 390 01 Tábor 
 IČO / DIČ:       26015889/ CZ26015889 
 zapsán v obchodním rejstříku:                  Krajský soud ČB, oddíl C, vložka 9094 

zastoupen:                                                 xxx. xxxxx xxxxx, jednatelem společnosti 
 zástupce ve věcech smluvních  xxx. xxx xxxx 
       zástupce ve věcech technických xxxxxxxx xxxxxxxx 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:   xxx xxxx  
     -  obor autorizace:     xxxxxxx xxxxxx 
           -  číslo autorizace:    xxxxx     
 bankovní spojení:         xx xxxxx  
 číslo účtu:                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
       tel., email:                     xxx xxx xxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 (dále jen "zhotovitel")     
 
 

  5.1 Cena díla se mění dle Změnového listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku takto: 
 
 Cena stavby dle dodatku č. 2: 

- Cena bez DPH   37.154.128,04Kč 
- DPH 21%      7.802.366,89Kč 
- Cena celkem   44.956.494,93Kč 
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Z toho (vše bez DPH): 
SO 001 – Stavební práce  21.807.554,24Kč  
SO 002 – Restaurátorské práce   6.857.054,00Kč  
SO 003 – Elektroinstalace    6.923.968,23Kč  
SO 004 – Vedlejší a ostatní náklady   1.565.551,57Kč   

 
 

Cena Změnového listu č. 3 bez DPH: 
- Méněpráce                      0,00Kč 
- Vícepráce              99.881,50Kč  
- Změnový list č. 3 celkem            99.881,50Kč    

 
Nová cena stavby se započtením ZL č. 3 celkem: 
 
- Cena bez DPH   37.254.009,54Kč 
- DPH 21%      7.823.342,01Kč 
- Cena celkem   45.077.351,55Kč 
 
Z toho (vše bez DPH): 
SO 001 – Stavební práce  21.858.735,74Kč  
SO 002 – Restaurátorské práce   6.905.754,00Kč  
SO 003 – Elektroinstalace    6.923.968,23Kč  
SO 004 – Vedlejší a ostatní náklady   1.565.551,57Kč   
 
     
Tato změna ceny je doložena Změnovým listem č. 3 a položkovým rozpočtem změn ZL3a a 
ZL3b , tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 tohoto 
dodatku č.3 a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených 
prací. 
 
Změny uvedené v tomto dodatku jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb. v platném znění, nemění celkovou povahu veřejné zakázky „Obnova NKP „Stará radnice„ 
v Táboře“ a jejich hodnota činí celkem 99.881,50 Kč bez DPH, což je společně se změnami dle 
dodatku č. 2 celkem 1,437 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na realizaci této veřejné 
zakázky (změny dle dodatku č. 2 a 3 celkem činí 530.426,09Kč bez DPH). 
   
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. 
Zveřejnění zajistí Objednatel. 

Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží dvě vyhotovení.  
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Na znamení souhlasu s obsahem dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo připojují obě strany své 
podpisy: 
 

 

V  Táboře  dne: 30.5.2019            V Táboře dne: 24.5.2019 
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík      xxx. xxx xxxx 
starosta                jednatel společnosti 
 


