
 

   Městská část Praha -Ďáblice  
                 Rada městské části  

 
 
 

                             91. jednání 
14.3.2022 

 
 

USNESENÍ č. 947/22/RMČ 
k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo – Ing. arch. M.Ř. 

 

 
 

Rada po projednání  
 
I. schvaluje 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského 
dozoru ke stavbě „Rekonstrukce Obecního domu v Praze 8 Ďáblicích“, s Ing. arch. M.Ř., 
se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČO: 48636185, čímž se cena díla zvýšila o 
85.600,- Kč bez DPH na 1 925 600,- Kč bez DPH, tj. 2 329 976,- Kč vč. 21 % DPH. 
 
II. pověřuje  
starostu uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

                  Ing. Jan Hrdlička                                          Ing. Miloš Růžička 
                    místostarosta                              starosta  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě 

„Rekonstrukce Obecního domu v Praze 8 Ďáblicích“ 

číslo smlouvy objednatele: SML0020/2019 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

                 
Městská část Praha-Ďáblice 

se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice 
IČO: 00231266,  
DIČ: CZ 00231266 
bankovní spojení: PPF, a.s., Praha 5 
číslo účtu: 501855998/6000 
zastoupená: Ing. Milošem Růžičkou, starostou 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

Ing. arch. M.Ř. 
se sídlem:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:  48636185 
DIČ:            CZ 7057183331   
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
 

Čl. I Úvodní ustanovení 
Městská část Praha-Ďáblice a paní Ing. arch. M.Ř. uzavřely dne 26.3.2019 Smlouvu o dílo na 
zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru ke stavbě „Rekonstrukce Obecního 
domu v Praze 8 Ďáblicích“ (dále Smlouva). 

                  
Čl. II. Předmět Dodatku 

2.1. Předmětem tohoto Dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího 
seznamu: 

- Doba plnění autorského dozoru  
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ): 
Doba výkonu autorského dozoru při realizaci stavby se prodlužuje s ohledem na prodlouženou 
dobu realizace stavby dle uzavřené smlouvy o dílo se stavebním dodavatelem. 

- Projekční vícepráce 01 - Zpracování dokumentace změn stavby před dokončením 
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ): 
Dokumentace změny stavby před dokončením obsahující architektonicko-stavební část 
včetně změnových detailů, aktualizaci Požárně bezpečnostního řešení stavby a zajištění 
vyjádření orgánu HZS, Konstrukční řešení a zpracování změnových listů během stavebních 
prací. 

- Projekční vícepráce 02 - Vypracování detailů interiéru  
(změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ): 
Zpracování detailní dokumentace včetně výkresů spárořezů, návrhy interiérového vybavení - 
nábytek kuchyněk, vybraných místností. 

 
 



 
2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí : 

 

Změna č Název CENA bez DPH CENA vč. DPH 

 01  Doba plnění autorského dozoru  33.600,-         40.656,- 

02 
Projekční vícepráce 01 - Zpracování dokumentace 
změn stavby před dokončením   40.000,-          48.400,- 

03 
Projekční vícepráce 02 - Vypracování detailů 
interiéru   12.000,-                 14.520,-                

 Součet  85.600,-      103.576,- 

 
 
2.4. Celková cena díla se tímto dodatkem mění na: 

Celková cena bez DPH: 1.925.600,- Kč,  
slovy: „jedenmiliondevětsetdvacetpěttisícšestsetkorunčeských“,  

tj. celková cena včetně 21% DPH:   2.329.976,- Kč, 
slovy: „dvamilonytřistadvacetdevěttisícdevětsetsedmdesátšestkorunčeských“. 

 
2.5.        Úprava a posun termínu dokončení díla  

V přímé souvislosti s dodatečnými pracemi na výše uvedených změnách dochází k prodloužení 

termínu dodání prací souvisejících se Smlouvou do 30.6.2022. 

 

Čl. III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 

Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

4. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem tohoto dodatku, výslovně prohlašují, že mu 
porozuměly a bezvýhradně s jeho obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tento dodatek byl sepsán 
podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že obsah 
dodatku nebo jeho uzavření nebyly jakkoli vynucovány, dodatek neodporuje zákonu a nepříčí se 
dobrým mravům; na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců. 

5. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo byl schválen RMČ č.91 dne 14.3.2022. 

 
 
 
V Praze dne:                   V Praze dne:    
 
 
 

 
 
 
……………………………….                                        ………………………………. 
Objednatel                   Zhotovit 


