
DODATEK Č.2
ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel: 
Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha - Vinoř
sídlo: Vinořské náměstí 16, 190 17 Praha - Vinoř
IČO: 63111349
zastoupený: P. Stanislaw Góra, administrátor farnosti
Zástupce ve věcech administrativních: Bc. Ondřej Hrubý, na základě plné moci, tel: 604 153
103, e-mail: hrubon@hotmail.cz 
Zástupce ve věcech technických: Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské, tel.: 606
686 190, email: svobodas@apha.cz
(dále též „objednatel“)

a zhotovitel
MgA. Marek Vorlíček
sídlo podnikání: Máchova 131, 344 01 Domažlice
místo podnikání: Máchova 131, 344 01 Domažlice a

   Třebnice 22, 345 21 Meclov
IČ: 73415022
DIČ: CZ7903011765
datum narození: 1.3.1979

korespondenční adresa: Máchova 131, 344 01 Domažlice
kontaktní telefon: 775 359 352
kontaktní email: vorlicekmarek@gmail.com

fakturační údaje:  
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Domažlice
číslo účtu: 5465690227/0100
(dále též „zhotovitel“),
(společně dále také jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku ke smlouvě, doba plnění

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě je specifikace prací etapy č. Ib na rok 2020.

2. Specifikace prací v rámci tohoto dodatku č.2 pro rok 2020:
 demontáž hlavního stroje a pedálu, čištění, balení a transport vzdušnice hlvaního

stroje a pedálu
 ozáření komponent hlavního stroje a pedálu
 restaurování vzdušnice hlavního stroje
 restaurování píšťalnic hlavního stroje
 restaurování stojánků, laviček a věšáků hlavního stroje
 restaurování vzdušnice pedálu
 restaurování píšťalnic pedálu
 restaurování zavěšení pedálu

3. Tyto práce budou provedeny nejpozději do 15. listopadu 2020.
 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že na práce specifikované v tomto dodatku č.2 byl navržen
příspěvek z dotačního titulu Magistrátu hl. města Prahy na rok 2020.

S ohledem na předpokládaný termín rozhodnutí o poskytnutí příspěvku zastupitelstvem
hl.  města  Prahy  a  Radou  hlavního  města  Prahy  a  předpokládaný  termín  podpisu
grantové  smlouvy  v červnu  r.2020,  avšak  s ohledem na lege  artis  provedení  díla  s
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dodržením minimálních, nezbytně nutných technologických lhůt procesu restaurování
po provedené petrifikaci se smluvní strany dohodly, že:

 demontáž varhan – hlavního stroje a pedálu (položka č.1) a ozáření (položka č.2)
se uskuteční nejpozději do konce března 2020,

 restaurování  vzdušnice  hlavního  stroje  (položka  č.3),  píšťalnic  hlavního  stroje
(položka č.4), vzdušnice pedálu (položka č.6) a píšťalnic pedálu (položka č.7), vše v
rozsahu provedení petrifikace se uskuteční nejpozději do konce června 2020.

II. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za část díla specifikovanou v tomto dodatku uhradit
celkovou  částku  529.000,-  Kč (slovy:  Pětsetdvacetdevěttisíc  korun) včetně  15%
DPH.

2. Zhotovitel se zavazuje s ohledem na specifický způsob financování a nutné s tím spjaté
administrativní  úkony  objednatele  před  vystavením faktury  konzultovat  přesný text
jednotlivých položek a příslušné dílčí  finanční částky se zástupci farnosti.  Teprve po
vzájemném odsouhlasení textu a částek budou faktury zhotovitelem vystaveny.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude příspěvek z dotačního titulu objednateli
potvrzen  a  objednatel  sdělí  tuto  skutečnost  zhotoviteli  písemně  nejpozději  do  30.
června  2020,  nebudou  realizovány  v r.  2020  žádné  další  práce  než  uvedené
v ustanovení III.4. Pro ten případ se smluvní strany dohodly, že tyto provedené práce
budou uhrazeny následujícím způsobem:
Položka č.1 a položka č.2  100% hodnoty uvedené v položkovém rozpočtu, 
položka č.3, položka č.4, položka č.6 a položka č.7 50% hodnoty uvedené v položkovém
rozpočtu. 

III. Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2
nedotčena.

2. Tento  dodatek  č.  2  nabývá  platnosti  podpisem  obou  smluvních  stran  a  účinnosti
schválením Arcibiskupstvím pražským.

3. Tento dodatek č. 2  se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž
jeden obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden Arcibiskupství pražské.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet etapy č.Ib na r. 2020

               V Praze-Vinoři, dne                  V Domažlicích, dne

             .....................................                                                     ..............................................
     P. Stanislaw Góra, administrátor farnosti                   MgA. Marek Vorlíček       

  objednatel                                                  zhotovitel

Schvalovací doložka

........................................................
Mons. ThDr. Jan Balík, PhD.


