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Dodatek č. 2  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

k provedení díla 

 

„Zpracování PD pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce a přístavba 

Městské knihovny v Chebu“ 
mezi těmito smluvními stranami: 

 

 1. objednatelem:    Město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 Zastoupená:   Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města 

 

a 

 

2. zhotovitelem:    A69 – architekti s.r.o.  

 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 15059 

 se sídlem:          Valdštejnova 581/8, 350 02 Cheb 

 IČO:                   26355981 

 DIČ:                   CZ 26355981  

 Bankovní spojení:   KB Cheb, číslo účtu 8845650247/0100 

 zastoupený:    Ing. arch. Borisem Redčenkovem, jednatelem 
 

 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:  

 

Preambule 

 

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při projednávání projektové dokumentace přístavby městské 

knihovny s Národním památkovým ústavem (déle jen NPÚ) a následně s odborem stavebním 

a životního prostředí, oddělení územního plánování a památkové péče MÚ Cheb nebylo možné 

realizovat plnění předmětu zakázky této smlouvy o dílo v termínu uvedeném v čl. III. Doba plnění 

a dodací podmínky, bod 3.2 předložení hrubopisu pro jednání.  

 

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu plnění a platebních podmínek.  

 

 

 

 

Článek III. 

Doba plnění a dodací podmínky 

 

Původní znění části odstavce 3.2 tohoto článku dle Dodatku č. 1 k SOD ve znění: 
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Zahájení prací - ihned po nabytí účinnosti SOD 

Předložení přepracovaného návrhu - do 15.01.2018 

Předložení hrubopisu pro jednání - do 28.02.2018 

Vypracování a předání čistopisu DÚR - do 30.09.2018 

 

 

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

  

Zahájení prací - ihned po nabytí účinnosti SOD 

Předložení přepracovaného návrhu - do 15.01.2018 

Předložení hrubopisu pro jednání - do 30.11.2018 

Vypracování a předání čistopisu DÚR - do 30.12.2018 
 

 

 

Článek VI. 

Platební podmínky 
 

Původní znění části odstavce 6.3 tohoto článku dle SoD ve znění: 

 

 

6.3.     Platební kalendář: 

Poř. 

č. 
Platba a termín nároku na platbu 

Podíl z celkové 

sumy 

Částka Částka 

(Kč bez DPH) 
(Kč včetně 

DPH) 

1. Předání hrubopisu DÚR 50% 700 000,-  847 000,-  

2. 
Po podání žádosti o územní 

rozhodnutí na SÚ 
30% 420 000,-  508 200,-  

3. 
Po nabytí právní moci územního 

rozhodnutí  
20% 280 000,-  338 800,-  

∑ Cena celkem za celé dílo 100% 1 400 000,-  1 694 000,-  

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 

 

6.3.     Platební kalendář: 

Poř. 

č. 
Platba a termín nároku na platbu 

Podíl z celkové 

sumy 

Částka Částka 

(Kč bez DPH) 
(Kč včetně 

DPH) 

1. Předání hrubopisu DÚR 85% 1 190 000,-  1 439 900,-  

2. 
Po podání žádosti o územní 

rozhodnutí na SÚ 
10% 140 000,-  169 400,-  

3. 
Po nabytí právní moci územního 

rozhodnutí  
5% 70 000,-  84 700,-  

∑ Cena celkem za celé dílo 100% 1 400 000,-  1 694 000,-  
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Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této 

smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

  

 

V Chebu dne 13.9.2018                           V Chebu dne  

 

 

 

 

______________________      _______________________ 

za zhotovitele        za objednatele 

Ing. arch. Boris Redčenkov, jednatel společnosti   Mgr. Zdeňek Hrkal, starosta 

                                             


