
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 3. 2019
č. objednatele 2019/MaI/000022/SML, č. zhotovitele 9 – 1387A18

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení

osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10
Úsek, korespondenční adresa: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov
Tel: +420 577 129 511
Fax: + 420 577 129 510
Zastoupený:

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení:

- ve věcech smluvních: (společně)
- ve věcech technických a

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

MĚSTO FRÝDLANT NADOSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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I. 
Předmět dodatku 

 
Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo objednatele 2019/MaI/000022/SML a číslo zhotovitele 9 – 
1387A18 ze dne 18. 3. 2019 k SOD na stavební práce v rámci akce „Rekonstrukce ul. Dvořákova“ (dále i 
jako „smlouva“) je úprava rozsahu předmětu díla a ceny díla z důvodu nutnosti zhotovení dodatečných 
stavebních prací a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. Jedná se o realizaci 
nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto 
dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. U méněprací se jedná o 
odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich 
neprovedení. 
 
Rozsah víceprací a méněprací je dán jejich soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
 
Dalším předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu nevhodných povětrnostních 
podmínek a doby provádění víceprací. 
 
Dodatek je uzavírán v souladu odstavci 7. a 8. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady a odstavcem 2. 
článku XIV. smlouvy Závěrečná ujednání.  

II. 
Rozsah předmětu díla 

 
Na základě výše uvedeného se původní text odstavce 3. článku I. smlouvy Předmět Smlouvy doplňuje o 
následující: 
U SO 101 Komunikace a zpevněné plochy se jedná zejména o kácení stromů před vjezdem k domu č.p. 633 
z důvodu kolize s novou kanalizací , úprava napojení vjezdů do garáží, úprava stávající šachty před domem 
č.p. 921 – snížení šachty (demontáž skruží + montáž konusu, vyrovnávacích prstýnků a poklopu).  
U SO 102 Odstavné parkoviště se jedná o záměnu betonové přídlažby za betonové obrubníky, které tvoří 
rozhraní mezi pojezdovou komunikací a parkovacími pásy a částečná rekonstrukci ul. Hamernické v úseku 
od vjezdu na nově vybudované parkoviště a křižovatku s ul. Smetanovou v délce cca 60m.   
U SO 301 Dešťová kanalizace se jedná zejména o záměnu šachty Š5b a Š4b za šachty plastové DN 600 se 
směrovým posunutím z důvodu kolize šachet a kanalizačního potrubí se stávajícím plynovodem. Dále byla 
větev kanalizace B1 zkrácena a ukončena šachtou Š3b v místě napojení VŽ4 a to z důvodu kolize 
s horkovodem (před garážema). Návazně šachta Š5a byla posunuta do místa navržené šachty Š3b, kde také 
začíná větev A2. Na větev A2 jsou napojené vpusti VŽ3 a VŽ6. Byla provedena výškova úprava vedení 
potrubí DN 250 kanalizační větve A2 z důvodu kolize se stávající kanalizaci z ul. Družstevní. Byla provedena 
dodávka a montáž revizních šachet na vsaku č. 1 a 2. 
 
Uvedené vícepráce a méněpráce jsou podrobně uvedeny v soupise, který je přílohou č. 1 a nedílnou 
součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. 

 
III. 

Cena díla 
 

Na základě výše uvedeného se původní text odstavce 1. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady ruší 
a nahrazuje se textem novým: 
„1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši: 
 
 Cena díla dle základní smlouvy bez DPH      8 798 223,43 Kč 
 Cena víceprací dle dodatku č.1 bez DPH      466 915,37 Kč 
 Cena méněprací dle dodatku č.1 bez DPH      34 138,09 Kč 
 Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH         432 777,28 Kč 
 Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH    9 231 000,71 Kč 
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DPH 21% 1 938 510,15 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH 11 169 510,86 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Celková cena je stanovena dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a přílohu č. 1
dodatku č. 1 k této smlouvě.“

IV.
Doba realizace díla

Na základě výše uvedeného se původní text odstavce 4. článku III. smlouvy Místo a doba provedení díla ruší
a nahrazuje se textem:
„4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě nejpozději do 31. 7.
2019. Prodloužení realizace stavby je z důvodu povětrnostních podmínek při provádění prací a doby
provádění víceprací. Zhotovitel se zavazuje, že provedení pokládky živičných vrstev v celém rozsahu díla,
bude vzhledem k požadavku na trvalou pěší dostupnost do lokality z důvodu existence škol (Gymnázium
BMA a MŠ Happy Day) provádět pouze po dobu víkendových dní.“

V.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti
registrací dodatku smlouvy v registru smluv – zajistí objednatel.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo číslo objednatele 2019/MaI/000022/SML a číslo
zhotovitele 9 – 1387A18 ze dne 18. 3. 2019 zůstávají v platnosti.

4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 19.06.2019
usnesením č. 15/6.1.

Přílohy dodatku č. 1: 1. Oceněný soupis víceprací a méněprací – položkový rozpočet

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne
08.07.2019

V Tlumačově dne 24.06.2019

_______________________
RNDr. Helena Pešatová

starostka města

________________________
za zhotovitele

____________________________


