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Dodatek č. 2   

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/740/2021  

"Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce objektu Zeyerova čp. 31  

pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec" 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka a.s.  

číslo účtu: 107-6482950257/0100 

dále jen „objednatel“  

 

a  
 

Projektový ateliér DAVID s.r.o. 

se sídlem se sídlem  Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14   

IČO: 27277577 

DIČ: CZ27277577  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Ladislav David, jednatel společnosti 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu: 198046732/0300 

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141        

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.10.2021 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. 

OLP/740/2021 jejímž předmětem je  "Zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce 
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objektu Zeyerova čp. 31 pro potřeby ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec", a ke které 

smluvní strany dne 13.01.2022 uzavřely Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).  

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou požadavky: 

a) Statutárního města Liberec jako vlastníka objektu na posouzení provozu v ulici 

Zeyerova a navazujících křižovatek,  

b) objednatele na možnosti využití fotovoltaických panelů na střeše objektu a  

c) objednatele na rozšíření vizualizace o okolí objektu.  

Z tohoto důvodu je potřeba rozšířit projektovou dokumentaci pro společné povolení o 

dopravně-inženýrské posouzení a analýzu využití fotovoltaiky a zapracování výsledků do 

návrhu silnoproudé elektrotechniky, dále je potom potřeba rozšířit vizualizaci o vizualizaci 

úprav zahrady - zahradnické, parkové a sportovní části.  

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje: 

a) v části projektové dokumentace pro společné povolení o dopravně-inženýrské 

posouzení  ulice Zeyerova a navazujících křižovatek a analýzu využití fotovoltaiky a 

zapracování výsledků do návrhu silnoproudé elektrotechniky, a 

b) v části vizualizace o vizualizace úprav zahrady - zahradnické, parkové a sportovní části.  

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny: 

a) za zpracování projektové dokumentace pro společné povolení uvedené v článku VII. 

odst. 2 písm. c) smlouvy, která se navyšuje o 47.000,00 Kč bez DPH, tj. 56.870,00 Kč 

včetně DPH, a 

b) za zpracování vizualizace uvedené v článku VII. odst. 2 písm. d) smlouvy, která se 

navyšuje o 13.100,00 Kč bez DPH, tj. 15.851,00 Kč včetně DPH 

čímž současně dojde k navýšení maximální ceny za plnění uvedené v článku VII. odst. 1 

smlouvy o částku 60.100,00 Kč bez DPH, tj. 72.721,00 Kč včetně DPH. 

4. Přehled změny celkové ceny:  

  

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků 

bez DPH podle tohoto dodatku 

3.590.000,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

bez DPH podle tohoto dodatku 

60.100,00 Kč 
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Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez 

DPH podle tohoto dodatku 

 3.650.100,00 Kč 

DPH 766.521,00 Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 

včetně DPH podle tohoto dodatku 

4.416.621,00 Kč 

  

5. Všechny termíny stanovené smlouvou zůstávají nezměněny a zhotovitel je povinen dokončit 

všechna plnění včetně dodatečných činností sjednaných tímto dodatkem v termínech 

stanovených smlouvou. 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 272/22/RK ze dne 08.02.2022. 

 

 

V Liberci dne 24.03.2022 V Liberci dne 21.03.2022  

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík                                                                  Ing. arch. Ladislav David 

náměstek hejtmana                                                                       jednatel                            

       
 


