
i/lěsto Mohelnice ^Mohelnice

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo „Mohelnice, ul. Robotnická, rekonstrukce komunikací a

veřejného osvětlení44
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038 
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

KARETA, s.r.o., IČ: 62360213
Sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
Zastoupená Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 26. 3. 2018 uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku 
„Mohelnice, ul. Robotnická, rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení44, v níž se 
Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).

2. V průběhu provádění díla nastaly skutečnosti, v jejichž důsledku došlo 
k objektivním časovým zpožděním s postupem prací na díle, které nelze přičítat k tíži 
Zhotovitele. Při realizaci stavby došlo k úpravě skladby uličních vpustí, zřízení sifonů 
před napojením do stávající kanalizace a ke změně dodávky žulové dlažby. Projekt 
počítal se zpětným využitím stávajících žulových kostek, při demontáži bylo zjištěno, 
že část žulových kostek není možné zpětně použít. Z tohoto důvodu musel zhotovitel 
zajistit větší množství žulových kostek, což mělo zásadní vliv na termín realizace 
stavby. Dané skutečnosti jsou specifikovány v příloze č. 1 - Dodatkový položkový 
rozpočet.

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 
dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět díla, článku III. Termín 
plnění a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:



a) Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané 
a oceněné v příloze ě. 1 - Dodatkový položkový rozpočet.

b) Článek III. Termín plnění odst. 1 Smlouvy o dílo se upravuje a mění tak, že 
závazný termín ukončení předmětu plnění se nově sjednává na termín 12. 11. 2018 
a lhůta pro předání díla a počátek běhu záruční lhůty se nově sjednává na termín 
26. 11.2018.

c) Článek IV Cena díla a platební podmínky odst. 1 nově zní:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je 
cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“). Celková cena se skládá:

Celková smluvní cena dle SoD: bez DPH 3.125.027,27 Kč
Změna celkové smluvní ceny dle dodatku č. 2 bez DPH - 311.830,30 Kč
Celková smluvní cena vč. dodatku č. 2 bez DPH 2.813.196,97 Kč

DPH 21% 590.771,36 Kč
Celková smluvní cena za stavební práce s DPH 3.403.968,33 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.

3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné 
vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich 
skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k 
rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a 
povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.

4. Tento dodatek byl schválen na zasedání rady města dne 03.12.2018 usnesením č
SUíMril loU

Příloha č. 1 - Dodatkový položkový rozpočet 

V Mohelnici dne V Bruntále dne

Za Objednatele:

za Město Mohelnice 
Ing. Pavel Kuba, starosta

KARETA, s.r.o.
Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

-46*

KARETA

KARSTA s.r.o., pobočka Olomouc 
U místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc 

tel.!+420 585 412 108
*0-sn nrk- r7fi?WI213
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5 - změny finále 
atel: 

vitel: 

a: CZK

n m 
položky

Popis M.j.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

Množstvi celkem

3.12,2018

Cena

jednotková

1 2 

K18016 

5

Mohelnice - ul. Robotnická 

změny finále

3 4 5 6

001 72130094-R Zkouška vodotěsného napojení lapačů střešních splavenin na kanalizační potru KUS -12,000 618,37 -7 420,44

002 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 M3 -0,300 2 754,57 -826,37

003 162701101 Vodorovné přemístěni do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 -120,752 151,09 -18 244,42

003A 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm M2 -50,000 449,63 -22 481,50

004 935114122 Štěrbinový odvodňovacl se spádem 0,5% se základem M 5,000 1 950,00 9 750,00

005 564761119-00 Sanační vrstva kameniva fr. 0-150 / M3 se zhutněním, vč.dovozu kameniva na r M3 -291,600 618,37 -180 316,69

006 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedeni M3 -215,000 96,69 -20 788,35

006A 599432111-23 Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) z kostek - M2 -1 135,000 46,98 -53 322,30

007 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t -1 494,869 101,19 -151 265,79

008 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t -133,663 101,19 -13 525,36

008A 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek -4,000 552,21 -2 208,84

008B 711161306 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mn M2 -60,000 99,18 -5 950,80

009 997221815101A Poplatek za uloženi odpadu - beton separovaný technicky upravený (kusovost di t -85,534 101,19 -8 655,19]

010 916231213-20 Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože M -20,000 217,54 -4 350,80

010A 043194000 Ostatní zkoušky KČ -1,000 2 248,63 -2 248Ťsr

010A 597118520-01 ucpávka pro zaslepení zruš.přípojky bude upřesněna dle stávaj.kanalizace / odt KUS 4,000 402,51 -1 610,04

011 89568745 Oprava napojení splaškové kanalizace KUS 3,000 5 000,00 15 000,00

012 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patka KUS -2,000 211,26 -422,52

013 12230220101 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice RUČNĚ (při objektu nebo zašil M3 -120,752 224,58 -27118,48

014 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř M3 -170,840 224,58 -38 367,25

015 592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25II nat 100x10x25 cm KUS -20,000 69,71 -1 394,20

016 596R125A12 Naloženi, očištěni a vodorovná doprava kostky dlažební žulové z mezideponie n kompl 1,000 24 408,40 24 408,40

017 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 -120,752 41,60 •5 023,28

019 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo kon KUS -2,000 176,97 -353,94

020 916991121-20 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostéhi M3 15,770 1 578,29 24 889,63

021 583801200 kostka dlažebni drobná, žula velikost 8/10 cm t 80,000 2 377,92 190 233,60

022 151101101 Zřízení přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 46,912 41,76 -1 959,05

023 151101111 Odstranění přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 46,912 11,02 -516,97

024 184807111 Zřízení ochrany stromu bedněním M2 -24,000 259,50 -6 228,00

025 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním M2 -24,000 63,03 -1 512,72
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změny finále 

Celkem změny finále

-311 830,30 

-311 830,30


