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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

 
Smluvní strany: 
 
1. Objednatel: 
 Římskokatolická farnost Zruč nad Sázavou  
Statutární zástupce: MgA.Mgr.P.Jaroslav Konečný 
Ke Kostelu 3, 285 22 Zruč nad Sázavou 
IČO: 46406743  
 
 
( dále jen objednatel ) 
 
2. Zhotovitel: 
Rudolf Valenta,  
bytem: Pod Špejcharem 694, 156 00 Praha 5, Zbraslav  
adresa podnikání : Pod Špejcharem 694, 156 00 Praha 5, Zbraslav 
Tel: 257 923 880  mob. 739 000 635  
Licence M K 13.772/2000 
IČO: 49669681 
DIČ: CZ510304055 
 
( dále jen zhotovitel ) 
                                                                  Čl. 1 
 
    Strany se na základě úplné shody o všech níže uvedených ustanoveních dohodly 
v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a to zejména § 
536 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na tomto Dodatku č.1 ke 
Smlouvě o dílo:                                                           
                                                Předmět a účel tohoto Dodatku 
Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě je závazek zhotovitele vypracovat dílo pro 
objednatele v následujícím rozsahu: 
repliky cínových píšťal hlavního stroje: 
Principál 4´                                                                                      60.000 
Quintadena 8´                                                                                  70.000 
Salicional 8´                                                                                    50.000 
Quinta 2 2/3´                                                                                   35.000 
Octava 2´                                                                                         30.000 
Quinta šustivá 1 1/3´ + 1´                                                                45.000 
Mixtura 3 x 1´+2/3´+1/2´                                                                50.000   
repliky dřevěných píšťal hlavního stroje: 
Portunal 8´                                                                                     100.000  
replika vzdušnice 1. manuálu                                                         300.000 
hrací stůl          150.000 
vzduchotechnika ventilátor a měch          150.000 
rekonstrukce traktury tónové                                                          160.000 
rekonstrukce traktury registrové                                                     100.000 
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Cena 
 Celková cena 1. etapy:   1 300 000,- Kč,  s DPH 9 % 1 417 000,- Kč 
                                                  
                                                  
 

Platební podmínky 
 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo  v dohodnutých splátkách včetně DPH 
9%.  
Dílčí faktury ve třech stejnopisech budou splatné do 21 dnů vždy po provedení odpovídajících 
prací a jejich převzetí objednatelem.  
 
Závěreční faktura bude vystavena do deseti dnů po protokolárním předání a převzetí 
kompletního díla dané roční etapy. 
Veškeré platby objednatele budou poukazovány na účet zhotovitele č. 3658032504/0600.  
 
                                                    

Doba plnění 
   Zhotovitel se zavazuje předmět díla, který je specifikován výše provést v termínu 1. 9. 2009 
– 30. 6. 2011. 
   
   Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností 
originálu, z nichž jeden obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden Arcibiskupství pražské.  

 
 
 
 
 
Ve Zruči nad Sázavou  dne          2009                                    V Praze dne                 2009  
 
 
 
 
 
…………………………….                                                …………………………………. 
               za objednatele                                                              za zhotovitele 
 
 
                                                     
 
 Schvalovací doložka: 
 

Za Arcibiskupství pražské 
Mons.Dr.Michael Slavík 

generální vikář 
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