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D O D A T E K  Č .  2  
S M L O U V Y  O  D Í L O  Č . 0 1 /2 02 0  

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

OBJEDNATEL:            MĚSTO HOSTINNÉ 
se sídlem:            Náměstí 69, 543 71 Hostinné 
zastoupený:             Ing. Dagmar Sahánková, starostka 
IČO:             00277908 
bankovní spojení:    Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné  
číslo účtu:         1303699319/0800 
ke smluvnímu jednání je oprávněna:    Ing. Dagmar Sahánková, starostka  
k technickému jednání jsou oprávněni: Alena Vačková – pověřená řízením Odboru investic 

a majetku, tel. 725 998 607,  
 e−mail: majetek.odpady@muhostinne.cz   

Jiří Bederka – referent Odbor investic a majetku 
tel. 602 555 354,  
e−mail majetek.technik3@muhostinne.cz 

a 
 
ZHOTOVITEL:  PAVEL BOŘEK – STAVEBNÍ FIRMA  
se sídlem:            Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové n. L. 
zastoupený: Pavel Bořek, tel.: 499 621 255 
IČO: 11112166 
k technickému jednání je oprávněn:   ve věcech technických: Josef Rutrle, tel.: 499 621 255 
       

   
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: 

 
 

I. 
Úvodní ustanovení  

Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2019 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 01/2020, jejímž 
předmětem plnění je provedení díla „Stavební úpravy části domu čp. 208, Hostinné“ (dále jen 
„smlouva“).  

 
II. 

Změna smlouvy  
1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedené v článku 1 smlouvy se mění takto: 

 
a) Dílo se rozšiřuje o provedení stavebních prací, které spočívají ve vybourání dřevo 

vláknitých příček z tzv. heraklithu mezi bytovými jednotkami. Tato skutečnost byla 
zjištěna až při samotné výstavbě, a to při odstračování starých maleb dle projektové 
dokumentace. Vybourané dřevovláknité příčky budou nahrazeny pórobetonovými 
tvárnicemi tl. 100 mm s povrchovou štukovou omítkou. Pod příčkami bude proveden 
roznášecí ŽB. trám spojený s bet. mazaninou provedenou celoplošně. Dále bude 
provedena vodovodní přípojka, a to z důvodu zjištění neměřené části. Ve společné 
chodbě v 1. NP bude provedeno vložení kročejové izolace a dále podhled z SDK, který 
zakryje instalace (vedení elektro, KT atd.).  
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b) Dílo se ponižuje o neprovedení obkladů v místě kuchyčských linek. Dále bude upraven 
rozsah pokládky dlažeb a linolea.  

c) Veškeré dodatečné stavební práce budou provedeny dle položkového rozpočtu prací, 
který je samostatnou přílohou tohoto dodatku č. 2: 

 
 

Vícepráce celkem  36.067,93 Kč bez DPH 
 
 

       
2. V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná 

v čl. IV „CENA DÍLA“ smlouvy navyšuje o částku  
 

36.067,93 Kč bez DPH 
 

Rekapitulace ceny: 
Cena dle smlouvy o dílo     1.094.700,52 Kč bez DPH 
Cena dle dodatku č. 1          96.896,86 Kč bez DPH 
Cena dle dodatku č. 2          36.067,93 Kč bez DPH 
Cena celkem      1.227.665,31 Kč bez DPH 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.  
2. Dodatek č. 2 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
3. Tento dodatek byl schválen dle čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, 

o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města. 
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
Příloha 
č. 1 – výkaz výměr  
 
 

V Hostinném dne 21.05.2020  Ve Dvoře Králové nad Labem dne 22.05.2020 
 

Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Dagmar Sahánková v. r. 
starostka 

 Pavel Bořek v. r.  
 

 

 




