
Dotaz ze dne 14.12.2012 
č.j.  73 738 /2012 , žádost o informaci – Tyršovy sady 

Žádost o informaci podle zákona 106/1999 Sb. -  úprava projektu Revitalizace Tyršových sadů 

Žádám o informaci, jakým způsobem byla společnosti New Visit zadána úprava projektové 
dokumentace - například dodatkem ke smlouvě apod. Prosím o zaslání tohoto dokumentu a 
zadání požadovaných úprav. 

Jaká je cena za úpravu projektové dokumentace a kdy bude uhrazena? Bude tato položka 
zahrnuta mezi uznatelné náklady do žádosti o dotaci? 

 
Odpověď na dotaz ze dne 14.12.2012 
 

Odpovídám na Vaši žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 14. prosince 2012, která 
je vedena pod č. j. MmP 73 738/2012. Vaše žádost se týká úpravy projektu Revitalizace 
Tyršových sadů“ společností New Visit s.r.o. 
 
Úprava projektové dokumentace byla zadána zhotoviteli, společnosti New Visit s. r. o., formou 
dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 3. 2010, který naleznete v příloze. Cena za zpracování 
změny projektové dokumentace je uvedena v dodatku a činí 191.670,- Kč bez DPH. Tato částka 
nebude nárokována v žádosti o dotaci, je hrazena z vlastních zdrojů rozpočtu města, a to na 
základě faktury a dle termínu splatnosti na ní uvedené. Dodatek č. 3 byl schválen Radou města 
Pardubic usn. č. 3748/2012 ze dne 27. 11. 2012. 
 
Co se týče zadání zhotoviteli bych uvedl informaci předloženou Radě města Pardubic ve zprávě  
č. 12  dne  27. 11. 2012: „Na základě požadavků objednatele budou zhotovitelem spol. New Visit 
s. r. o. Hradec Králové zpracovány změny projektové dokumentace „Revitalizace Tyršových sadů 
– podzámeckého parku v Pardubicích, stavební celek Podzámecký park a stavební celek 
Podzámecký biotop“ ve stupni dokumentace pro výběr dodavatele a dokumentaci provedení 
stavby. Změny spočívají v zachování nadlimitních dřevin, úprava vstupního schodiště, úprava a 
zakončení promenády. Práce nezahrnují inženýrskou činnost.“  
 
František  Brendl, náměstek primátorky města Pardubice 
 
 
Příloha: 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 3. 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Název akce : Revitalizace Tyršových sadů-studie, projektová dokumentace dodatek č.3 1  
 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 3. 2010 
 
uzavírané dle ustanovení §536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
(dále jen Obchodní zákoník)  
 
I. Smluvní strany  
Objednatel :  
Statutární město Pardubice  
Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice  
Jednající :  
MUDr. Štěpánka Fraňková -primátorka města Pardubice  
Zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Jiřím Čáněm -vedoucím odboru majetku a investic  
Zástupený ve věcech technických: Eva Klívarová – technik odd. investic a technické správy  
Bankovní spojení : KB,a.s.,okresní pobočka Pardubice  
Číslo účtu : 326561/0100  
IČ: 00274046  
DIČ: CZ00274046  
 

(dále jen objednatel)  
 
a  
 
Zhotovitel:  
New Visit s. r.o.  
Komenského 264  
500 03 Hradec Králové  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Tomášem Jiránkem - jednatelem společnosti  
Zastoupený ve věcech technických: Ing. et Ing. Tomášem Jiránkem - jednatelem společnosti  
Bankovní spojení : ČSOB 177232763/0300  
IČ: 25268635  
DIČ: CZ25268635  
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11569  
 

(dále jen zhotovitel)  
 
Na základě tohoto Dodatku č.3 k SOD ze dne 3.3.2010 se doplňuje a mění článek druhý-
předmět plnění zakázky a dokumentace zakázky, odst. 2.1-Předmět plnění  
 

- Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (DVR) a provedení stavby (DPS) 
související s úpravou a zpřesněním dokumentace „Revitalizace Tyršových sadů – 
podzámeckého parku v Pardubicích, stavební celek Podzámecký park a stavební celek 
Podzámecký biotop“, technické řešení revitalizace parku se zachováním nadlimitních 
dřevin. Projektové práce bez inženýrské činnosti, předmětem dodání není inženýrská 
činnost.  

- Projektové dokumentace budou odevzdány:  
DVR - 3 vyhotovení a 1x v digitální podobě, včetně položkového výkazu výměr  
DPS - 3 vyhotovení a 1x v digitální podoběNázev akce : Revitalizace Tyršových sadů-
studie, projektová dokumentace dodatek č.3 2  



Na základě tohoto Dodatku č.3 k SOD ze dne 3.3.2010 se doplňuje a mění článek třetí-doba 
plnění, odst. 3.1-  
 

Termín dokončení prací specifikovaných v dodatku č.3 : do 10. prosince 2012  
 
Na základě tohoto Dodatku č.3 k SOD ze dne 3.3.2010 se doplňuje a mění článek čtvrtý-
honorář architekta a fakturační a platební podmínky  
 

Cena prací specifikovaných v dodatku č.3:  
Cena prací specifikovaných v dodatku č. 3 bez DPH : 191.670,- Kč  
DPH 20% : 38.334,- Kč  
Cena prací specifikovaných v Dod. č.3 celkem s DPH: 230.004,- Kč  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Celková cena vyčíslená v SoD vč.Dodatků č.1,2 a 3 bez DPH : 3,413.980,70 Kč  
DPH 20% : 682.796,14 Kč  
Celková cena vyčíslená v SoD vč.Dodatků č.1 a 2 vč. DPH : 4,096.776,84 Kč  

 
Tento Dodatek č. 3 je vypracován ve 4 vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po  
jeho podepsání obdrží každá strana dvě vyhotovení.  
 
Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních 
stran.  
 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 3.3.2010 a dodatku č.1 a 2 jsou tímto dodatkem č.3 
nedotčená a zůstávají beze změny a v platnosti.  
 
Smluvní strany si Dodatek č. 3 k SOD ze dne 3.3.2010 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem 
jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a 
že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními 
podpisy..  
 
 
Pardubice, dne       Pardubice, dne  
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
 
        
……………………………………………..     …………………………………………………
      

Ing. Jiří Čáň             Ing. et Ing. Tomáš Jiránek  
vedoucí odboru majetku a investic                jednatel společnosti 


