
 

Dodatek Č. 4 SMLOUVY O oú,o Č. 1/2014  

Níže uvedené smluvní strany v souladu článkem XII, bod 12.3 Smlouvy na "Zpracování  
kompletní projektové dokumentace, výkon AD a provedení souvisejících činností s cílem  
stavebně a technicky rehabilitovat a optimálně využít prostory Petschkovy vily pro potřeby  
činností objednatele" uzavírají podle níže uvedených podmínek dodatek Č. 4 Smlouvy o dílo  
ze dne 4. 2. 2014.  

Památník národního písemnictví   
Se sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
Zastoupená:  

Kontaktní osoba:  

e-mail:  
telefon:  

(dále jen .objednatel")  

a  

 

Strahovské nádvoří 132/1, Praha 1 - 11838  
00023311  
CZ00023311  

Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel  

Milan Kerekanič  

………………………….. 

…………………………..  

 
VPÚ DeCO PRAHA a. s.  

 Se sídlem:  Podbabská 1014/20, 16000 Praha 6  

 IČ:  60193280  

 DIČ:  CZ60193280   
Zastoupená:  

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Telefon:  

(dále jen .zhotovitel")  

 

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva  
Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva  

ČSOB a. s.  
268 96 81/0300  
Ing. Zdeněk Sůva, ředitel ateliéru pozemních staveb  
…………………………. 
………………………….  

 
Na základě dohody smluvních stran se mění a doplňuje znění Smlouvy o dílo č. 1/2014, ve  
znění pozdějších dodatků, v částech:  

Článek II. Doba a místo plnění Díla, III. Cena a platební podmínky a XII. Ostatní a závěrečná  
ustanovení takto:  

Článek II. Doba a místo plnění Díla, odstavec 2.1. se upravuje následujícím způsobem:  

V textu článku 2.1 se vypouští věta: .Objednatel předpokládá výkon autorského dozoru  
v rozsahu max. 400 hodin."  

V článku III. Cena a platební podmínky se odstavec č. 3.4. doplňuje následujícím textem: _  

"Po vyčerpání částky uvedené ve Smlouvě bude AD čerpán na základě rozpisu hodin, který  

bude potvrzen zodpovědným zástupcem objednate/e. Hodinová sazba za výkon AD činí  

650, - Kč bez DPH. tc  

Článek XII. Ostatní a závěrečná ustanovení se doplňuje o následující text:  

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění pozdějších dodatků nedotčená tímto Dodatkem č. 4  



    
zůstávají v platnosti.  

Dodatek Č. 4 je platný a účinný ode dne podpisu obou smluvních stran.  

Tento Dodatek Č. 4 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží  
objednatel a dvě (2) vyhotoven í zhotovitel.  

 

 

 

Památník národního písemnictví 

Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel VPúDEO RAHAa.s.  
Ing. Lubor Hoďánek, MBA  

předseda představenstva  

VPÚ DECO PRAHA a.s.  
Ing. Václav Sejk  

místopředseda představenstva  
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