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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č.: 65/B/16 

Smluvní strany j 

i 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace j 

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33 

 

sídlo:PodVinicemi9,Plzeň,30100

 

! 

zastoupená . Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace 

IČ : 00377015 DIČ : CZ00377015 

bankovní spojení: č. účtu :  

osoby oprávněné k jednání po stránce : 

smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 

realizační: Jan Sýkora, stavební technik 

Ing. Radek Martinec, provozní náměstek 

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“) 

a 

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o. 

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 10464 

sídlo : Domažlická 39/210, Plzeň, 318 00 

zastoupená : Michalem Kašpírkem, jednatelem společnosti 

IČ : 25225898 

DIČ : CZ25225898 

bankovní spojení 

č. účtu :  

osoby oprávněné k jednání po stránce : 

smluvní: Michal Kašplrek, jednatel společnosti 

realizační, stavbyvedoucí : Miroslav Zahout mistr 

na stavbě: Petr Hemzáček 

(dále jen „zhotovitel“/“dodavateI“) 

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany")
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uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

Stavební úpravy okolo skleníku “ 

i. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla a čl. III. Cena díla výše uvedené smlouvy takto: 

ČI. II. Specifikace díla 

a) Méněpráce (nerealizují se práce v tomto finančním rozsahu v Kč bez DPH) : 

 

Skleník stavební část změna finální úpravy podlahy 34.918,50 Kč 

Ostatní 96.679,00 Kč 

Celkem za vícepráce + 131.597,50 Kč 

Čl. III. Cena díla : 

Rekapitulace celkové konečné ceny díla : 

Cena sjednaná ve smlouvě : 2.481.277,22 Kč bez DPH 

Méněpráce : - 322.708,48 Kč bez DPH 

Vícepráce : + 131.597,50 Kč bez DPH 

1. Celková konečná cena díla nově činí 2.290.169,24 Kč bez DPH (slovy : 

dvamilionydvěstědevadesáttisícjednostošedesátdevět korun dvacetdva haléřů českých). 

/

Skleník stavební část 12.015,17 Kč 

Stínoviště stavební řešení. 30.827,51 Kč 

Pařeniště stavební řešení A 
1.001,00 

Kč 

Zpevněné plochy stavební řešení 267.010,81 Kč 

Vedlejší a ostatní náklady 10.850,00 Kč 

Pařeniště stavební řešení B 
1.001,00 

Kč 

Celkem za nerealizované práce - 322.705,48 Kč 

Vícepráce (nově se realizují práce v tomto finančním rozsahu v Kč bez DPH) 

 

 



II. 
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Zhotovitel: 

Závěrečná ustanovení 

1.  Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v 

platnosti. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich 

svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu třech stran jednostranně tištěných a oba 

mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

V Plzni:    V Plzni dne : 15.11.2016 

Objednatel:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jiří Trávníček    Michal Kašpírek 

ředitel příspěvkové organizace    jednatel společnosti 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně  Plzeňské stavitelstsví PSV PLUS s.r.o. 

příspěvková organizace 

 

 
 

 

 

 


