
Dodatek ě. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
c. S 921/2017/090

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku
zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád:
ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,
ve věcech technických jedná:  hlavní těch. pracovník pro stavební činnost 
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel.  e-mail: 
a , těch. pracovník pro stavební činnost KR BnL pro LS Nymburk, 
č. tel. , e-mail: z (technický dozor) 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 
(dále jen „objednatel44)

a

V M B - Ekostavba s.r.o.
IČO: 446 78 100,
DIČ: CZ2446 78 100,
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7312, 
sídlo: Nymburk, Purkyňova 1533, 288 02 
zastoupený: , jednatelem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
tel.č.  e-mail:
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Kolín, číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2018/090 podle 
něhož se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost vícepráce 
na díle Drábské světničky, evidenční číslo zakázky S 921/2018/090, a to v souladu se Změnovým 
listem stavby č. 1 ze dne 8.6.2018 s příslušnými položkovými rozpočty a za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, 
v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.
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V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel objednává u zhotovitele provedení 
víceprací dle přiloženého změnového listu a vyčíslených v příloze změnového listu a prodlužuje 
termín pro dokončení díla.

III.
Upravená doba plněni

3 . Dílo, které je předmětem SoD vě. Dod. č. 1 a ZL č. 1, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí 
plnění nejpozději do 13.7.2018.

IV.
Upravená cena za dílo

1 . Za řádné provedení díla dle SoD ze dne 17.4.2018 náležela zhotoviteli cena za dílo ve výši 889 
445,56 Kč bez DPH. Při realizaci stavebního díla vzniknou vícepráce vzniklé úpravou rozpočtu 
s celkovou bilancí ve výši plus 67 813,01 Kč bez DPH.
Na základě dodatku č. 1 k SoD č. S 921/2018/090 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za 
celkové dílo ve výši 957 258,57,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného 
právního předpisu.

Celková cena za dílo bez DPH: 957 258,57 Kč

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ujednám dle SoD č. 921/2018/090 se nemění a zůstávají v platnost 
i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Nymburce, dne:...^..Í...^Af*

Př

V Brandýse nad Labem, dne:
1 2 -06- 2018
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 1

Datum změny: 8.6.2018

Název veř. zakázky: Drábské světničky (S921/2018/090)

Zhotovitel:
VMB - Ekostavba s.r.o.

Objednatel:
Lesy České republiky s.p. , KŘ Brandýs nad Labem

Název akce (majetku):
Drábské světničky

Charakter akce:
I, O+Ú

Čísla objektů:
investiční číslo:
174 292
Inventární čísla:
174 595
174 092

Stavební díly:

Popis změny:

Vícepráce:

Řešení havarijní situace:
Oprava poškozeného zábradlí u odpočinkového místa: přesazení a zabetonování nového sloupku, 
výměna dřevěných podélníků, obnova nátěrů.
Oprava a doplnění podesty v místě prohlídkové trasy v průchodu, na 1. nádvoří a při vstupu na okruh z 
nádvoří včetně opravy nosné konstrukce (+odstranění původního materiálu).
Provedení opravy zábradlí na prohlídkovém okruhu uvnitř hradu. Upevnění kotvou ulomeného kusu 
pískovcové skály.
Provedení diagonálních zábran do stávajícího zábradlí v průběhu prohlídkové trasy.
Doplnění ochranného chodníku v nejvyšším místě prohlídky - sanace erozní rýhy.

Změny oproti původnímu plánu:
Přemístění zábradlí z hodní části nad hradem a u odpočinkového místa na místo s první informační cedulí 
a nad vstupní objekt.
Vzhledem k vybudování nového zábradlí nad vstupním objektem, nebude nutné zde provádět palisádu. 
Nutné je přemístění písku za palisádovou zábranu a tento svah stabilizovat.

Zdůvodnění změny:

Havarijní situace se objevila až se začátkem turistické sezóny. Vzhledem ke značné vytíženosti této 
památky, je nutné přizpůsobit bezpečnostní prvky.
Přemístění zábradlí z původně zamýšlených míst na místo s první informační cedulí a nad vstupní objekt 
je nutné z důvodu ochrany památky a vytvoření přístupového koridoru v trase cesty.
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Tato místa jsou vzhledem k jejich stavu ohroženější a proto zde bude vybudováno zábradlí.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Datum: Podpis:

Dopady:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): PD nebyla zpracována

do časového plánu (Ano/Ne): ANO Termín dokončení do: 13.7.2018

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: 61 885,-

N: —

Bilance:

67 813,01 Kč bez DPH
Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: 61 885,-

N: 67 813,01

Konečná celková cena akce po změně 957 258,57 Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně 957 258,57 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Datum: 8.6.2018 Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Datum: 8.6.2018 Podpis:

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Položkový rozpočet

Poznámka:
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ROZPOČET
Stavba: Drábské světničky - stabilizace svahů III
Objekt: stabilizace svahů III odpočet JKSO:

EČO:
Objednatel: LČR, LS Nymburk Zpracoval: 
Zhotovitel: VMB-Ekostavba s.r.o. Datum: 1.6.2018

P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 43 930,00 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 43 930,00 0,000

1 3419401111

Provedení dřevěné palisádové zábrany proti sesouváni 
písku a následné devastaci objektu, dodávka a osazení 
včetné nátěrů a ostatních potřebných prací, palisády 120/10 m 23,000 1 910,00 43 930,00 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 17 955,00 0,000

762 Konstrukce tesařské 17 955,00 0,000

2 7622221421

Dodávka, osazení a montáž dřevěného bezpečnostního 
zábradlí, dvoutyčového z impregnované kulatiny průměr 80 
mm, zakřiveného m 28,500 630,00 17 955,00 0,000

Celkem 61 885.00 o.oov

Zpracováno systémem KROS plus
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ROZPOČET
Stavba: Drábské světničky - stabilizace svahů III
Objekt: stabilizace svahů III přípočet JKSO:

EČO:
Objednatel: LČR, LS Nymburk Zpracoval: 
Zhotovitel: VMB-Ekostavba s.r.o. Datum: 1.6.2018

P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

PSV Práce a dodávky PSV 61 885,00 0,000

762 Konstrukce tesařské 61 885,00 0,000

1 1228611012
Provedeni zemních prací, poházení odplaveného písku pro 
stabilizace prováděného zábradlí a palisádových zábran kpl 1,000 2 685,00 2 685,00 0,000

2 7622221422

Dodávka, osazení a montáž dřevěnného bezpečnostního 
zábradlí z frézované kulatiny průměr 100 mm, impregnované 
s provedením nátěru LUXOL kaštan, sloupky po 2,3 m 
délky 1,9 m včetně všech přesunů a přípomocí m 37,000 1 600,00 59 200,00 0,000

Celkem 61 885.00 0.000

Zpracováno systémem KROS plus
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ROZPOČET
Stavba: Opravy a údržby
Objekt: Odstranění havarijního stavu Drábské světničky JKSO:

EČO:
Objednatel: LČR LS Nymburk Zpracoval: 
Zhotovitel: VMB - Ekostavba s.r.o. Datum: 15.5.2018

P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 3 680,00 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 680,00 0,000

1 6429441001

Provedení opravy vytrženého zábradlí, oprava poškozeného 
pískovcového masívu, ukotvení stojiny zábradlí na 
chemickou kotvu včetně potřebného přesunu materiálů kpl 1,000 3 680,00 3 680,00 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 9 590,00 0,019

762 Konstrukce tesařské 9 590,00 0,019

2 7623319001

Oprava zlomeného zábradlí u odpočinkového místa, 
demontáž, výměna poškozených sloupků a ukotvení nových 
sloupků na ocelové válcované profily zabetonované do 
země, nátěry kompletu, doprava a přesuny materiálů kpl 1,000 8 960,00 8 960,00 0,000

3 7625239121

Doplnění plochy dřevěných podest schodiště v místě 
chybějících či poškozených fošen včetně přesunů 
potřebného materiálu a nátěry m2 1,000 630,00 630,00 0,019

Celkem 13 270.00 0.019

Zpracováno systémem KROS plus
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Demontáž stávající podesty, včetně nosné

konstrukce, likvidace demontovaného materiálu,

provedení nové nosné konstrukce a vlasní

podesty s fošen tl. 40 mm, včetně nátěrů a

vyvovaných přesunů hmot 4,62 m2 1990,- 9.193,80

dtto 1,89 m2 1990,- 3.761,10

dtto 6,20 m2 1990,- 12.338,00
Provedení diagonálních zábran z ocelových 
profilů na doplnění stávajícího zábradlí na 

skalním hradě včetně dodávky a montáže,nátěrů 
a přesunů materiálů 12,31 m 1.007,32 12.400,11

Doplnění vyšlapané rýhy v pískovce věži sklaního 
hradu potřebnou vrstvou písčité zeminy, 

pokládka pochozí vrstvy stabilizované 
cementovým potěrem s vyztužením sítě, donos 
vytěženého materiálu z rekonstrukce podesty v 

kubatůře 1,20 m3
1 kpl. 16.850,- 16.850,-

Částka celkem bez DPH 54.543,01



Plná moc

Já, níže podepsaný

 narozen 3, bytem Úvaly,  jednatel společnosti V M B - Ekostavba s.r.o.

Zmocňuji

, narozeného zaměstnance výše uvedené 
společnosti

l< tomu, aby mne zastupoval ve všech věcech a při jednáních vůči úřadům, státním orgánům a 
orgánům místní samosprávy, právnickým a fyzickým osobám, zejména :

l< veškerým úkonům při výběrových řízeních
Přijímání a vystavování všech písemností včetně uzavírání smluv

Tato plná moc se uděluje na dobu od 20.4.2015 do jejího zrušení

V Úvalech dne 17.4.2015

VMB - EKOSTAVBA s.r.o.

Purkyňova 1533, 288 02 Nymburk 

IČ: 44678100
DIČ: CZ44678100

Bank. s ojení: ČSOB Kolín Stavte s námi.

mailto:vmbekostavba@seznam.cz
mailto:vmb.ekostavba@tiscali.cz



