
DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.j. HSOL-379-6/2016 ze dne 7. 6. 2016 ve znění pozdějších dodatků

(dále jen smlouva o dílo)

č.j. objednatele : HSOL – 1918-30/2016
č.j. zhotovitele: 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Zastoupena: plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem  
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Kontaktní osoba: 
E-mail/tel.:
Datová schránka: ufiaa6d
(dále jen objednatel)

a

Ateliér Velehradský, s.r.o.
zápis v OR : Krajský soud v Brně, sp.zn.C 69 046 
sídlo: Brno, Libušino údolí 203/76, PSČ 62300
IČ: 292 63 140
DIČ: CZ 292 63 140
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  č.ú.43-8463790287/0100 
Zastoupená: Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem
Kontaktní osoba: 
E-mail/tel. : 
Datová schránka : sicxhuh
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen
dodatek):

I. Preambule 

V souladu s ustanovením čl. V. cena díla a platební podmínky,  odst.  2 smlouvy o dílo se smluvní
strany dohodly na navýšení počtu hodin AD dle potřeb realizace stavby stanice HZS Olomouckého
kraje  v Přerově  v rámci  projektu  Zodolnění  požární  stanice  Přerov  a  souvisejícího  pracoviště  pro
činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16_055/0003203 spolufinancovaného z
prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v Integrovaném regionálním operačním programu.
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II. Předmět dodatku

1. V čl. II odst. 1 smlouvy o dílo se prodlužuje doba vykonávání autorského takto: 

Autorský dozor od 1. 7. 2017 do 31. 3. 2020 na
základě výzvy objednatele dle odst. 2

tohoto článku 

 
2. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění písm. g) takto : 

g) Autorský dozor
Hodinová sazba bez DPH
Cena bez DPH za 1.100 hodin AD
DPH
Cena vč. DPH za 1.100 hodin AD

3. V čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění celková cena díla takto : 

Celková cena díla   :     

Cena celkem bez DPH:  1 925 000,00 Kč
DPH: 404 250,00 Kč
Cena celkem s DPH: 2 329 250,00 Kč

III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb.,  o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od
uzavření dodatku.

3. Dodatek je vyhotoven pouze v elektronickém originále. 

Olomouc Brno

Za objednatele Za zhotovitele

plk. Ing. Karel Kolářík
ředitel

Ing. arch. Tomáš Velehradský
jednatel
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