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DODATEK č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO č. 102 /2016 

Oprava omítek hradební zdi národní kulturní památky 
- zámek s opevněním v Pardubicích - 

 
 

                                 Smluvní strany 
 
Objednatel:  
 
Východočeské muzeum v Pardubicích 
Zámek č.p. 2 
Sídlo:      530 02 Pardubice 
IČO:      14450542 
DIČ:      CZ14450542 
Bankovní spojení:    Komerční banka Pardubice 
Číslo účtu:     26534561/0100  

 
Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za objednatele zmocněni jednat: 
Ve věcech smluvních v celém rozsahu smlouvy:  

Mgr. Tomáš Libánek, ředitel, tel.: 466 799 240 
Ing. Jana Jelínková, zástupce ředitele, tel.: 466 799 267 

Ve věcech technických:  Hana Bičíková, DiS., bicikova@vcm.cz, m: 602 644 930 
 
Zhotovitel: 
 
Unistav Chrast s.r.o. 
 
Sídlo :     Nová čtvrť 700, 538 51  Chrast  
IČO:     25266853  
DIČ:    CZ252668853  
Bankovní spojení:   K B a.s., pobočka Chrast  
Číslo účtu:    195295190237/0100  

 
 

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za zhotovitele zmocněni jednat: 
Ve věcech smluvních a obchodních:  Jaromír Kořínek, tel.: +420 777 667 700  
Ve věcech technických:    Jaromír Kořínek, tel.: +420 777 667 700  
 

 
 
uzavírají tento dodatek, kterým se mění bod. II. Rozsah předmětu plnění a bod IV. Cena za 

dílo smlouvy č. 102/2015 uzavřené dne 18.2.2016 na kontrolním dni se zástupci národní 

památkové péče ze dne 10.10.2016 bylo odsouhlaseno otlučení stávajících omítkových 

souvrství v plném rozsahu, oproti původnímu záměru – omítkové souvrství pouze částečně 

odstranit. Tímto se zvýšila cena předmětu plnění i rozsah předmětu plnění. 
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II.  Rozsah předmětu plnění 
 
1.    Zhotovením stavby - díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek, 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (zařízení staveniště, ochrana zeleně, zakrývání a očištění okolních konstrukcí, 
bezpečnostní opatření apod. včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby).  
2.   Stávající omítkové souvrství hradební zdi bude po konzultaci s orgány státní památkové 
péče otlučeno v plném rozsahu. 
 

                                                     IV. Cena za dílo 

1.   Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě cenové 
nabídky zhotovitele, která je součástí tohoto dodatku a činí: 
 

      cena za zhotovení prací bez DPH:                                                            764 157,65,-Kč 

      DPH ve výši 21% celkem:                                                                         160 473,11,-Kč                                             

      Cena za zhotovení díla s DPH celkem:                                                  924 630,76 ,-Kč                                             

 

 

 

V Pardubicích dne: 3.11.2016                                 

Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele: 

 

 

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

           Mgr. Tomáš Libánek                                                      Jaromír Kořínek 
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích                Unistav Chrast s.r.o 

 
 
 


