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  Dodatek č. 2 
                                              ke smlouvě o dílo č. 0060/16/0121 
 

Evidenční číslo dodatku: 0060/17/0131   DS201700318 

 

 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené:    panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 

ve věcech smluvních:             panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora   

ve věcech technických: panem Petrem Machatým, pověřeným zastupováním funkce 

vedoucí oddělení správy objektů a zařízení 

IČ:    00262978 

DIČ:    CZ00262978 

bankovní spojení:  XXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:               Hlaváček – architekti, s. r. o.    

se sídlem:          Vítězné náměstí 2/577, 160 00, Praha 6 

zastoupené:    prof. Ing. arch. Michalem Hlaváčkem 

ve věcech technických: prof. Ing. arch. Michalem Hlaváčkem 

IČ:    259 26 497 

DIČ:    CZ 25926497 

bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, sl. 176480 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

dále společně též jako smluvní strany 

 

uzavřely dne 23. 06. 2016 v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění dodatku č. 0060/16/0121/1 a pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 

0060/16/0121 (dále jen „Smlouva“). 

Z důvodu vývoje projektu a konkretizace rozsahu, dochází především ze strany hygienických 

požadavků v návaznosti na kapacitu objektu ke zpřísnění hygienických podmínek. Je proto 

nutné přepracovat stávající dokumentaci pro jednotné stavební a územní řízení a následně 

změny zapracovat do dokumentace DÚR a DSP. 

Dále je třeba dopracovat dokumentaci pro odstranění stavby pavilonu I. Zadavatel 

předpokládal, že tuto dokumentaci zadá společně se zadáním dokumentace pro rekonstrukci 

areálových inženýrských sítí a projekci nového dispozičního uspořádání ploch celého areálu 

LVT. Toto však není z časových důvodů možné, poptali jsme proto stávajícího zhotovitele pro 

předložení cenové nabídky na provedení dokumentace pro odstranění stavby stávajícího 

pavilonu I. 

Smluvní strany se na návrh objednatele domluvily na tomto dodatku smlouvy: 

 



2 

 

 

I. 

Článek II. Předmět, účel a místo plnění se mění takto: 

 

Doplnění odstavce 3) o bod f) dokumentaci pro odstranění stavby – pavilonu I 

 

 

Článek III. Termín plnění odst. 2) písm. d) se mění takto: 

 

d) Předání dokumentace pro provádění staveb (DPS), včetně zpracování připomínek 

a podmínek jednotlivých účastníků řízení a jejich promítnutí do příslušného stupně 

projektové dokumentace: 

-  maximálně do 15. 11. 2017 

 

 

Doplňuje se: 

e) Předání dokumentace pro odstranění stavby pavilonu I, včetně promítnutí 

požadavků dotčených orgánů do příslušné dokumentace 

- maximálně do 15. 6. 2017 

 

 

Článek IV. Cena za dílo odst. 1 se mění takto: 

 

Účastníky dohodnutá cena za dílo činí: 

Činnost  Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč vč. DPH 

Autorský dozor 80.000,- Kč 16.800,-Kč 96.800,- Kč 

Dokumentace odstranění 

stavby pavilonů D a E 

100.000,- Kč 21.000,- Kč 121.000,-Kč 

Dokumentace odstranění 

stavby pavilonu I 

98.000,- Kč 20.580,- Kč 118.580,- Kč 

Jednotné územní a stavební 

řízení Pavilonu E 

400.000,- Kč 84.000,- Kč 484.000,- Kč 

Jednotné územní a stavební 

řízení Pavilonu I 

649.000,- Kč 136.250,- Kč 785.290,- Kč 

Dokumentace pro provádění 

stavby (DPS) Pavilonu E 

285.000,- Kč 59.850,-Kč 344.850,- Kč 

Dokumentace pro provádění 

stavby (DPS) Pavilonu I 

353.000,- Kč 70.350,-Kč 405.350,- Kč 

Zajištění vstupních podkladů 50.000,- Kč 10.500,-Kč 60.500,- Kč 

CELKEM 1.997.000,- Kč 419.370,-Kč 2.416.370,- Kč 

 

 

 

Doplňuje se:     Článek XV. Doložky 

1. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz ), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě.  

http://www.liberec.cz/


3 

 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, 

za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 

1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 

veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 

v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 

§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

 

 

II. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.  

2. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 263/2017 ze dne 21. 3. 2017 a nabývá 

platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní 

strana obdrží 2 vyhotovení.  

 

 

 

 

V Liberci dne: ……………………………… 

 

 

       Za zhotovitele:                      Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

……………………………..….                     ……………………………… 

prof. Ing. arch. Michal Hlaváček                                                          Tomáš Kysela 

      jednatel                                                          náměstek primátora 

 

 

 


