
 

Město Jičín, se sídlem Žižkovo nám.18, 506 01 Jičín 
tel. : 493 545 111, www.mujicin.cz 

 
   
 
 
 

Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 9. 2017 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Smluvní strany 
 
město Jičín 
zast. starostou města JUDr. Janem Malým 
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
IČO: 00271632   
DIČ: CZ 00271632 
bankovní spojení: 524541/0100 
dále jen „objednatel“, na straně jedné 
 
a 
 
společnost:   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
IČO: 252 53 361 
sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 1441 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 
 
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“) 

 
Název veřejné zakázky  
 

„Hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Jičín“ 
 

I. 

Smluvní strany se tímto dohodly na změně ceny díla z důvodu: Navýšení ceny díla o ODSOUHLASENÉ 
ZMĚNOVÉ LISTY ČÍSLO 10, ČÍSLO 11, ČÍSLO 12. 
 

Bod 2. v čl. V. nově zní takto: 
 
Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem: 

Cena bez DPH    13 716 463,60  Kč 

            (slovy: Třináctmilionůsedmsetšestnácttisícčtyřistašedesáttři  koruny české šedesát  haléřů)                                                                       
DPH 21%                       2 880 457,36  Kč 
(slovy: Dvamilionyosmdesáttisicčtyřistapadesátsedm korun českých třicetšest haléřů) 
Cena včetně DPH                 16 596 920,96 Kč 
(slovy:  Šestnáctmilionůpětsetdevadesátšesttisicdevětsetdvacet korun českých devadesátšest       
haléřů)                                                                                   

 
 

II. 

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací, uvedených ve 
změnových listech číslo 10, 11, 12.                                                                                                                           
 Z pohledu dotačního titulu rozdělena na:      
             Způsobilé náklady: Změnový list č.10, č.11, č12 cena bez DPH      576 698,93 Kč 
                               
    

 
Tento dodatek byl schválen Radou města Jičína usnesením: Číslo rady města 132, ze dne 10.10.2018, číslo 
bodu 4. 
 
Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 
vyhotovení. 
 
Obě strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy.  
 
 
V Jičíně dne      V Pardubicích dne  
 
 
 
 
 
…………………………….     ………………………………. 
město Jičín      Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
JUDr. Jan Malý      Ing. Martin Kvirenc 
starosta města Jičín     předseda představenstva 


