
1

Smlouva číslo: 2018/ŠaK/000161/SML/2

Dodatek č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018/ŠaK/000161/SML

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková

organizace – prostory Domova se zvláštním režimem ve 2.NP a 3.NP budovy“
uzavřené dne 22.05.2018 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupen: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

Identifikační číslo: 00296651

DIČ: CZ00296651

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná

ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s.
se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupený Michalem Bystroněm, členem představenstva
IČO 27800466
DIČ CZ 27800466
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
Spojení (telefon, email)

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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I. 
Základní ustanovení 

1) Smluvní strany uzavřely dne 22.05.2018 Smlouvu o dílo č. 2018/ŠaK/000161/SML, jejímž předmětem je 
provedení stavby s názvem „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, 
příspěvková organizace – prostory Domova se zvláštním režimem ve 2.NP a 3.NP budovy“ (dále jen 
„Smlouva“). Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 13.07.2018. 

2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést 
vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto 
článku. 

II. 
Předmět smlouvy 

1) Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a 
méněpráce specifikované ve změnových listech stavby č. 3-5, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí 
tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. 
 
2) Článek III. Smlouvy – Místo a doba provedení díla, odstavec 4 se mění a nově zní: 
 
„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě nejpozději do 345 
kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 30. 06. 2019. Zhotovitel se dále zavazuje, že při 
provádění prací bude postupovat dle orientačního časového harmonogramu stavebních prací, který tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy a který zhotovitel vytvořil v rámci zadávacího řízení.“ 

 
III. 

Cena víceprací, cena díla 
1)  
Cena za dílo dle čl. II. odst. 1 Smlouvy (bez DPH):     26 722 089,93 Kč 
Cena za dílo dle dodatku č. 1 (bez DPH)       27 159 754,98 Kč 
 
Cena sjednaných víceprací  (bez DPH):          2 280 095,60 Kč   
Cena sjednaných méněprací (bez DPH):                     - 1 898 439,06 Kč 
 
2) Cena za dílo sjednaná v čl. II. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí 
nově: 
 
cena díla celkem (bez DPH):        27 541 411,52 Kč   
DPH 15%             4 131 211,72 Kč  
Cena díla celkem včetně DPH:         31 672 623,24 Kč 
  

IV. 
Ostatní ujednání 

1) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento 
dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží 
objednatel a dvě zhotovitel.  
 
2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a   
účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel. 
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3) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 18.12.2018, č. usnesení 
3/2.1. 
 
Přílohy: Příloha č. 1 – změnové listy č. 3-5 vč. položkového rozpočtu 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 21.01.2019   V Ostravě dne 21.12.2018  
  
Za objednatele:        Za zhotovitele: 
 
 
_________________________     ____________________ 
     RNDr. Helena Pešatová              Michal Bystroň 
              starostka města                        člen představenstva 
































































