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DODATEK Č.1
SMLOUVY O DÍLO č. 0167/2020

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění na
zpracování projektové dokumentace

Smluvní strany

Objednatel:
MĚSTO CHOTÉBOŘ

Trčkú z Lípy 69, 583 01 Chotéboř
Zástupce pro véd smluvní: Ing. Tomáš Škaryd - starosta města 
Zástupce pro věcí technické: Bc Jiří Pešout 
IČO: 00267538 
DIČ: CZ00267538

dále jen objednatel

Zhotovitel:
Projektový ateliér DAVID s.r.o.
Adresa: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14 
zástupce pro věci smluvní: Ing. arch. Ladislav David 
zástupce pro věci technické: Ing. arch, Ladislav David

ČSOBBankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

as

27277577 
CZ27277577

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 11659

dále jen zhotovitel

Tímto dodatkem se mění článek:

l. Předmět díla

Předmětem plnění díla dle této smlouvy je vypracování souboru projektových dokumentací na 
investiční akcí s názvem Budova č.p. 55 v ulici Trčkú z Lípy a to:

a) dokumentace pro vydání společného povolení, včetně inženýrské činnosti
b) dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného výkazu výměr a prací, technických 

podmínek (dále také jen ,,DPS“), která bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a 
provozních souborů

c) dokumentace návrhu interiéru
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Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č.1 upravuje o práce a dodávky 
objednatelem dodatečně požadované (vícepráce) a práce, které objednatel nadále nepožaduje 
zrealizovat (méněpráce).

Jedná se o následující změny:
Vícepráce:

v části b) dokumentace pro provádění stavby se rozšiřuje předmět plnění:

- rozšíření DPS v souvislosti s rozšířením systému VZT pro m.č. 2.05 a 2.06 vč. koordinace a 
kompletace.

- úprava DPS pro potřeby Změny stavby před dokončením (dále také jen ZmSpD) - úpravy a 
doplnění pro expozici vč. koordinace a kompletace.

- inženýrská činnost v souvislosti se ZmSpD

- koordinace a zapracování AV techniky sálu zastupitelstva do DPS vč. kompletační činnosti.

- koordinace a zapracování návrhu expozice do DPS vč. kompletační činnosti.

Méněpráce:

v části c) dokumentace návrhu interiéru nebude realizován návrh interiéru vstupních prostor - 
pokladna, infocentrum (1.01 a 1.02 dle DSP) a síň města (2.07 dle DSP).

II. Termíny plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění následovně:

část b) termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS): do 20.05.2022.

část c) termín pro odevzdání dokumentace návrhu interiéru: do 20.05.2022.

III. Cena díla

Cena díla se tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo v důsledku úpravy předmětu díla doplňuje 
následujícím způsobem:

Cena díla dle SOD bez DPH 1.666.000,00 Kč

Vícepráce

- rozšíření DPS v souvislosti s rozšířením systému VZT pro m.č. 2.05 a 2.06 vč. koordinace a 
kompletace. 92.660,- Kč
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- úprava DPS pro potřeby ZmSpD vč. koordinace a kompletace.

- inženýrská činnost v souvislosti se ZmSpD.

- koordinace a zapracováni AV techniky do DPS vč. kompletační činnosti.

- koordinace a zapracování návrhu expozice do DPS vč. kompletační činnosti.

47.600,- Kč

26.400,- Kč

7.000,- Kč

22.600,- Kč

Méněpráce

- zmenšeni rozsahu návrhu INT- vstupní prostory a slň mésta. 42.560,- Kč

Změna ceny díla die dodatku č.1 bez DPH 
DPH 21%
Cena dodatku č.1 vč. DPH

153.700,- Kč 
32.277,- Kč 

185.977,- Kč

Nová celková cena díla bez DPH 
DPH 21%
Nová celková cena díla včetně DPH

1.819.700,- Kč 
382.137,- Kč 

2.201.837,- Kč

XII. Závěrečná ustanovení

Článek se doplňuje následovně

1. Tímto dodatkem nejsou ostatní ujednání ve smlouvě o dílo dotčena a zůstávají beze změny 
v platnosti.

2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vypracován ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno. Každý z výtisků má platnost originálu.

3. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady mésta Chotěboř Č.2102/74/RM/2022 ze dne 
02.02.2022.

09 -02' 2022 0 7 -02- 2022
v Chotéboři dne: V Liberci dne;

Za objednatele; Za zhotovitele;
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