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DODATEK C.l 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení 
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 
Město Horní Slavkov
Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojem: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800 Smlouva schválena usnesením
Tel • 352 350 666
e-mail: podatelna@homislavkov.cz  — ......................

Finanční kryti - podpis spr. rozpočtu .......
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: . u s
_  „  % ,v  £ I  1 7 0 /  h c  c r\nc\ Příjmem a podpis osoby za věcnou správnostPetra Bednářová, tel.: 724 755 079

Zveřejněno na profilu..................... ..................................................
1.2 Dodavatel:

Fyzická osoba:
Místo podnikání: 
IČ:
DIČ:
Zapsán:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Jiří Pavlík
Žižkova 121, 363 01 Ostrov 
10344012 
CZ 6106040534 
Živnostenský úřad Ostrov 
ČSOB
109771853/0300
608027980
ravenservis@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jiří Pavlík, tel.: 608027980

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy', zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět prací
2.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

SOCHA SV. FLORIÁNA, HORNÍ SLAVKOV -  REVIZE ZÁKLADU, 
VÝROBA A OSAZENÍ CHYBĚJÍCÍCH KAMENNÝCH STUPŇŮ44
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3. Cena díla
3.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla v důsledku nově vzniklých skutečností, jedná se o 

vícepráce a méněpráce uvedené v příloze totoho dodatku.

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo: 313.750,00 KČ bez DPH 379.637,00 Kč vč. DPH

Cena za dílo po změně dodatkem č.l: 300.705,60 Kč bez DPH 363.553,72 Kč vč. DPH

5 Závěrečná ustanovení
4.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

4.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

4.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: <7.6 ? V Horním Slavkově, dne:
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Socha sv. Floriána Horní Slavkov - Revize základu, výroba a osazení chybějících kamenných stupňů - zm ěnový list

č. Položka bez DPH vč. DPH

4 Odstranění pařezů/kořenů pod základem sochy 30 005,60 Kč 36 006,72 Kč
1 Základ

část základu bude ponechána, bude stabilizován podložením většími kameny, které budou zhutněny pod základ, bude provedena nová 
nivelace pro stávající stupně, bude provedeno armování s původní částí základu na chemické kotvy a proveden základ pod nový stupeň

demontáž stávajících stupňů 10 200,00 Kč 
stabilizace části stávajícícho základu 6 800,00 Kč 
nová nivelace, doplnění rozměrů, odstranění nevnohdných částí základu 10 500,00 Kč 
armování na chem. Kotvy, zhotovení základu pod nový stupeň 12 000,00 Kč

39 500,00 Kč 47 795,00 Kč

2 Výroba nových stupňů
na základě jednání se zástupci NPÚ nebude osazen základový stupeň, který měl být bez profilace (ti 10 cm) a měl pouze vyrovnat 
nerovnost terénu, bude tak osazen pouze jede stupeň vysoký 21 cm proti plánované výšce 18 cm, který by tak měl tuto nerovnost terénu 
pokrýt.

výroba čtyř nových stupňů 155 000,00 Kč 
čištění a odstranění cementových krust ze stávajících stupňů po demontáži 25 000,00 Kč

180 000,00 Kč 217 800,00 Kč

3 Montáž a doprava
montáž stupňů, přesun hmot 26 400,00 Kč 
doprava 24 800,00 Kč

51 200,00 Kč 61 952,00 Kč

Celkem 300 705,60 Kč 363 553,72 Kč


