
Spis. znak: 56.2 Skartační znak lhuta: V/10
Číslo SOD zhotovitele:Číslo SOD objednatele:

DODATEK č. 1

„Kateřinská 23 -

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
na provedení díla

- rekonstrukce podkroví budovy“.
V i* v

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele: MPQ-VS/K^P/003024/2017/Šta Org:
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník

ve znční pozdéjšich předpisů

1. Smluvní strany
1. Objednatel: Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor
tel.: antonin.stanek@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických a technicky dozor stavebníka (občasný TDS) 
Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc
tel.: 585 209 501, pavel.skalicky@mp-olomouc.cz
Ing. Miroslava Štafová, vedoucí vnitřní služby Městské policie Olomouc
tel.: 585 209 503, miroslava.stafova@mp-olomouc.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Lubomír Kubáč, podnikatel,
malířské-natěračské a zednické práce, správa a údržba nemovitostí 
Růžová 168 
783 49 LUTÍN

IČ: 15504531 DIČ: CZ5906011639

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Lubomír Kubáč
tel.: 773 830 840 e-mail: l.kubac@seznam.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:
Tomáš Slíva e-mail: sliva.tom.mail@gmail.com
Autorizovaný technik č. 1202163

Bankovní spojení: Komerční banka

č. účtu: 395847811/0100

uzavírají níže uvedeného dne. měsíce a roku 
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2017:

I.

1. Dne 16. 10. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem 
„Kateřinská 23 - rekonstrukce podkroví budovy” dle uvedené smlouvy o dílo a jejích příloh.

Název akce: Kateřinská 23 - rekonstrukce podkroví budovy Org:
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2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla navyšuje o víceprácc a snižuje o méněpráce specifikované v příloze 
Č. 1 tohoto dodatku.

3. Ustanovení čl. V. odst. I. smlouvy o dílo ze dne 16.10.2017 se ruší a nahrazuje textem:

„Cena díla je smluvními stranami sjednána na základé výsledků zadávacího řízení ve výši 1 147 389,21 Kč bez DPH. 
tj. 1 388 340,94 Kč vč. zákonné sazby DPH.‘\

Původní cena uvedená v čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 16.10.2017 se navyšuje o částku 117 687,20 Kč bez DPH. 
tj. o 142 401,51 Kčs DPH.

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16.10.2017 zůstávají beze změn.
2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je položkový rozpočet s vícepracemi a méněpraccmi („LK-2017-025A - Stavební 

úpravy v podkroví Městská policie Olomouc - VCP-MNP.xls“).
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vy hotoveni obdrží 

zhotovitel.

V Olomouci, dne:
Podpisy a otisky razítek smluvních stran

doc. Mgr. Antonín Staněk, Pli.D. 
primátor

statutárního města Olomouc
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