
  166/2021 
  č.j. : 91180-21/OŠK-147-21/std 
 

 
 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.166/2021 
který uzavřeli 

na straně jedné:  Město Svitavy 
 IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444 
 se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 
 zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
 bankovní účet číslo: XXXXX, XX Svitavy 
                                   

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  BcA. Martina Bednářová 
  IČO: 728 40 374 
  se sídlem XXXX, 569 11 Koclířov  

 Restaurátorská licence: MK ČR 5993/2004 
 bankovní účet číslo: XXXXX, XXXX 

 - dále jen zhotovitel - 
 

A. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29. 3. 2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „Restaurování 
nástěnných maleb v prostorách Langrovy vily-I.etapa“-( reg. č. památky 4595). Předmětem díla je 
provedení restaurátorských prací nástěnných maleb (stropů) ve vstupní hale nad schodištěm a ve 
vestibulu na základě cenové nabídky zhotovitele. 

 
 

B. 
 
V průběhu restaurování nástropních maleb byla náhodně nalezena barevná výmalba a vrstvy 
zlacení na stěnách a štukové výzdobě stěn ve vstupní hale. V rámci probíhajících prací byla 
nalezena unikátní výzdoba ve stylu vídeňské secese (typická pro honosná šlechtická sídla), kdy 
stěny byly pojednány šedým monochromním nátěrem v kontrastu se zlacením, štukové prvky byly 
pojednávány lomenou bílou, vše bylo vygradováno zlacením na zdobných štukových prvcích. Na 
pravé straně při vstupu na schodiště byla pod přemalovanou vrstvou silného tmelu nalezena 
leštěná mramorová deska, vsazená do oválného zrcadla na stěně, s rytými nápisy v němčině, opět 
se zlacením. Dle nálezu byla deska věnována dřívějšímu starostovi (Karl Liek), jenž se zasloužil o 
udržení Langrovy vily v majetku města Svitavy. 

Na základě této skutečnosti se strany se dohodly, že zhotovitel provede dle cenové nabídky 1. 
část- malby nad schodištěm ve vstupní hale a neprovede 2.část –nástěnné malby na stropě ve 
vestibulu v přízemí. Toto bude odečteno jako méněpráce v ceně 310.970,- s DPH. Zhotovitel bude 
dále pokračovat v pracích na stěnách ve vstupní hale a to na základě nové cenové nabídky za cenu 
307.340,- Kč včetně DPH. Tato nabídka je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. 
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C. 
 

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že: 

 

V oddíle V. Odměna za dílo (cena), stávající znění bodu č. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje 
takto: 

1-Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla v plném rozsahu 
dle č. II této smlouvy dohodnutou pevnou maximální cenu dle přiloženého rozpočtu, který je 
nedílnou součástí této smlouvy, (příloha č. 1) ve výši 

Bez DPH      607.000,- Kč 

DPH 21%      127.470,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 21 %    734.470,- Kč 

 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 

D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn 
v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí 
objednatel. 

 
E. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – rozpočet prací. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 11. 10. 2021 
 
Ve Svitavách dne 12.10.2021 
 
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………………………………  ……………………………… 
 Mgr. Bc. David Šimek MBA  BcA. Martina Bednářová 
 starosta města Svitavy  restaurátorka 


