
Dodatek č. 1
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Statutární městD Česká Budějovice
se sídlem nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice, zastoupené Ing. Jiřím Svobodou,
primátorem města České Budějovice
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 4209282/0800
IČ: 00244732, DIČ: CZ00244732

Kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. lva Sedláková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, mail: 
sedlakovai<5)c-budeiovice.cz. tel: 725 941340

' {dále jen „Objednatel"j 

a

PaedDr. Alexandra Koláčková 
se sídlem Bedřichov 62, 468 12 Bedřichov 
Bankovní spojení: 2501040149/2010, Fio banka a.s.
IČ: 10628819, DIČ: CZ645428135Q

|dále jen „Zhotovitel")

Usnesením RM č. 928/2018 ze dne 16.07.2018 byl udělen souhlas s postoupením práv a povinností ze smlouvy 
č. 2018000336 (dále jen „Původní smlouva") třetí osobě na základě žádosti Zhotovitele a zároveň schválen 
tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek").

1. V souladu s ustanovením článku IX. odst. 1, 2 se mění osoba Zhotovitele. Na místo Zhotovitele uvedeného 
v záhlaví Původní smlouvy nastupuje na základě souhlasu Objednatele nový Zhotovitel, a to:

Alexandra Koláčková, s.r.o.
IČ: 07029161

se sídlem Lučany nad Nisou č. p. 385,468 71 Lučany nad Nisou 
zastoupené PaeDr. Alexandrou Koláčkovou, jednatelkou

2. V souladu s ustanovením článku IX. odst. 1 se vypouští text článku III. odst. 2 Původní smlouvy a nahrazuje 
se novým zněním takto:
„Plnění Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy zahrnuje následující činnosti:
- zhotovení výtvarného návrhu, 3D skenování modelů mobilním skenerem a zpracování dat pro výrobu 

vnitřních modelů v měřítku 1:1,
projektová dokumentace vč. stavebních úprav a autorský dozor architekta,

- zhotovení Díla dle projektu, jež je přílohou Č. 1, zahrnuje zpracování plastik vč. všech potřebných kroků 
výroby, aby bylo dosaženo bezpečného, stabilního, zdravotně nezávadného díla, a to v podobě 
vyobrazené projektem, tzn. plastiky v hlíně a technologii výroby keramiky, výpaly, glazování, 
kompletace plastik a spárování voděodolnou spárovací hmotou, výroba bronzových částí plastik, 
konzultace řešení s certifikačním ústavem ohledně eliminace případných bezpečnostních rizik při 
používání veřejností a zajištění certifikačního stanoviska,
doprava Díla na příslušné místo vč. potřebných pohonných hmot (příslušné místo Díla je specifikováno 
v příloze č. 1) a manipulace na místě
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- vyjádřeními, povoleními a pokyny orgánů, jež se vyjadřují k realizaci Akce, případně vydávají příslušná 
povolení a jimž je realizace Akce hlášena
osazení Díla (včetně upevněWí-a^abezpecenQ^^butňěňí podloží {přípravy místa na osazení),

- jeřábnické a výškové práce související s dopravou, instalací Díla a prováděním jejich údržby a oprav 
potřebných do doby předání Díla Objednateli,
vypracování statických posudků Díla odbornou firmou, 
zajištění materiálu pro technické práce,

- zajištění úklidových prací po instalací Díla a odvoz odpadů."

3. V souladu s ustanovením článku IX. odst. 1 se vypouští text článku V. odst. 1 Původní smlouvy a nahrazuje se 
novým zněním takto:
„Objednatel zaplatí Zhotoviteli za realizaci Díla dle této Smlouvy částku v celkové výši 2.447.000 Kč bez DPH 
(slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet sedm korun českých). DPH bude účtována dle platných právních předpisů 
v době uskutečnění zdanitelného plnění. Rozpis prací s nacenéním jednotlivých prací je přílohou č. 2."
V souvislosti s výše uvedenými úpravami předmětu smlouvy a finančního plnění se zároveň mění příloha č.
2 smlouvy č. 2018000336. Její aktualizovaná podoba je přílohou tohoto dodatku.

4. Ostatní smluvní ujednáni zůstávají beze změn.
5. Účinností tohoto dodatku č. 1 přecházejí veškerá práva a povinnosti Zhotovitele z Původní smlouvy ve zněni 

dodatku č. 1 na třetí osobu, tedy nového Zhotovitele specifikovaného v odst. 1 tohoto Dodatku.

6. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží 2 (dvě) a Zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení.

‘ 7. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, 
podléhá tento Dodatek uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel 
způsobem, v rozsahu a ve Ihútách 2 něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že Objednatel je 
oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku včetně všech příloh v registru 
smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění 
na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že 
Objednatel je povinen tento Dodatek či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím 
osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. PrD účely uveřejňování či . 
poskytování die předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašuji, že žádnou část tohoto Dodatku 
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednáni dle tohoto odstavce 
se vztahují I na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato Smlouva měněna 
či ukončována.

8. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 5b., 
v platném znění.

9. Smluvní strany shodni prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po 
vzájemném projednáni podle jejich pravá a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o 
celém jeho obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha, a to Rozpis prací.

• Za Objednatele:

V Českých Budějovicích dne: 16 -08- 2919

Za Zhotovitele: - ^
V...^.£í^..íř^Lr... dne: tf-ť- Tfli'

jednatelka

2



Příloha Rozpis prací

1) Provedení uměleckého díla

- výtvarný návrh,
- prostorové modely plastik v měřítku 1: 5 ověřující tvar, objem a barevné řešení plastik,
- konzultace řešení s certifikačním ústavem ohledně eliminace případných bezpečnostních rizik při používání 
veřejností,

, - 3D skenování modelů mobilním skenerem a zpracování dat pro výrobu vnitřních modelů v měřítku 1:1
- výroba vnitřních opěrných modetů z tvrzeného polystyrenu
- výroba železobetonových skořepin, statické posouzení postupu u jednotlivých soch odbornou firmou,
- vlastní sochařské zpracování plastik v hlíně a technologie výroby keramiky, výpaly, glazování, kompletaci
plastik a spárování voděodolnou spárovací hmotou
- osazení plastik na místě
výše uvedené položky celkem.................................................................................. . 2 057 000 Kč

-výroba bronzových části plastik................................................................................... 350 000 Kč

- doprava plastik a manipulace na místě..................................................................... 40 000 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH.............. ................................................... ...................... 2.447.000 Kč

+ DPH ve výši 21%......................................................................................................... 2 960870 Kč
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