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                                                          číslo dodatku č. 2 objednatele:              98/OÚR/D2/19
                                                        číslo dodatku č. 2 zhotovitele:

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo 

(číslo smlouvy objednatele: 207/OÚR/18)
                                                (číslo smlouvy zhotovitele:   R-6017239)

Část A
Smluvní strany

1. Objednatel:  statutární město Havířov

se sídlem Svornosti  86/2 
736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré 

město
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje 

xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
              xxx referent OSRM, oddělení investic
ID datové schránky:            7zhb6tn
Bankovní spojení:               Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze           
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800

27-1721604319/0800                                           
Identifikační číslo:       00297488
DIČ: CZ00297488      
       

2. Zhotovitel: POHL, cz. a.s., odštěpný závod Opava
se sídlem: Holasická 1632/57A

747 05  Opava                                                                
zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:         xxx, funkce – vedoucí o.z. Opava                      
- ve věcech technických: tým. osob, podílejících se na řízení a kontrole stavby:

a) xxx, stavbyvedoucí
b) xxx
c) xxx

e-mail: opava@pohl.cz
ID datové schránky: tbyfqcv
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 4200 388 634/6800
Identifikační číslo: 25606468
DIČ: CZ25606468

dále také obecně „smluvní strany“.
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Část B
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 5.4.2018 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 207/OÚR/18,
číslo smlouvy zhotovitele R-6017239) na provedení stavby - „Odkanalizování částí města Havířova 
V. etapa – lokalita Fryštátská a okolí”, ve znění dodatku č. 1 (číslo dodatku č. 1 objednatele 
931/OÚR/D1/18) ze dne 9.1.2019 (dále jen „původní smlouva“)

Část C
Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1
Rozšiřuje se Článek II – Předmět díla (dílo) původní smlouvy a Příloha č. 3 k původní smlouvě 
o dodatečné stavební práce:
- prodloužení přípojky NN z důvodu přemístění přípojného místa pro čerpací stanici ČS2, které 

provedla až v průběhu realizace stavby společnost ČEZ Distribuce, a.s.
- vybourání betonové šachty a propojení stávajícího kanalizačního potrubí v místě zjištěné kolize 

s neznámou dešťovou kanalizací
- změna typu a materiálu poklopů a změna typu madel za nasazovací, z důvodu nutnosti posunutí 

půdorysu čerpací stanice ČS2 mimo průmět krajního vodiče VN (beranění larsenové stěny) o cca 
1m do komunikace a unifikace typů poklopů u čerpací stanice ČS1

- sanace podloží po vypadávající strusce v místě souběhu stoky SA s provedeným výtlakem V1 
jiným správcem kanalizace, tzn. odtěžení strusky a její vrácení a zhutnění a obnovení 
konstrukční vrstvy komunikace nad kavernami

- změna trasy výtlaku V2 z důvodu požadavku vlastníka pozemku na nezasahování sítí 
ochrannými pásmy na jeho pozemek a nesouhlasu budoucího správce vodovodu k výjimce 
z ochranného pásma

- propojení zjištěné neznámé dešťové kanalizace v místě její kolize s budovanou stokou 
     SB-5
v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“). 

Změna č. 2
Vypouští se ze Článku II – Předmět díla (dílo) původní smlouvy a Přílohy č. 3 k původní smlouvě 
méněprace:
a) neprovedení části elektropřípojky pro čerpací stanici ČS2 z důvodu změny místa napojení 

dodavatelem elektrické energie společností ČEZ Distribuce, a.s.
b) nedodání 8 ks nerezových poklopů a 4 ks madel k čerpacím stanicím ČS1 a ČS2
c) neprovedení části výtlaku V2 z důvodu změny trasy
v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“). 

Změna č. 3
Mění se ustanovení Článek IV – Cena díla odst. IV.1 původní smlouvy z důvodu zadání 
dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako cena smluvní, na základě 
rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 17.12.2018, usn. č. 188/5RM/2018 o zadání 
dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 2.006.631,99 Kč bez DPH (2.428.024,71 
Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o - 2.044.951,49 Kč bez DPH, (- 2.474.391,30 Kč vč. 
DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 4.2.2019, usn. č. 346/7RM/2019
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o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 949.723,19 Kč bez DPH 
(1.149.165,06 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -650.728,05 Kč bez DPH, (-787.380,94 Kč 
vč. DPH), a činí:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 
207/OÚR/18

20.741.733,05 Kč 4.355.763,94 Kč           25.097.496,99 Kč

Dodatečné stavební práce dle 
Dodatku č. 1

2.006.631,99 Kč 421.392,72 Kč 2.428.024,71 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 1 -2.044.951,49 Kč -429.439,81 Kč -2.474.391,30 Kč
Celková cena za provedené 
dílo dle Dodatku č. 1

20 703 413,55 Kč 4.347.716,85 Kč 25.051.130,40 Kč

Dodatečné stavební práce dle 
Dodatku č. 2

949.723,19 Kč 199.441,87 Kč 1.149.165,06 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 2 -650.728,05 Kč -136.652,89 Kč -787.380,94 Kč
Celková cena za provedené 
dílo dle Dodatku č. 2

21.002.408,69 Kč 4.410.505,83Kč 25.412.914,52 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací         
díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 2.“

Část D
Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 4.2.2019, č. usnesení 
346/7RM/2019.

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně přílohy, je nedílnou součástí 
původní smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města 
Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za 
obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

4. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel 
zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření 
tohoto Dodatku č. 2.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 
Dodatku č. 2 v registru smluv.

5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako 
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      druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 : Změnové listy   

Havířov   14.2.2019

Za objednatele:                                                               

Opava   21.2. 2019

Za zhotovitele:

v. r. v.r.

………………………………………. ………………………………….
Ing. Bohuslav Niemiec                                              xxx    
náměstek primátora                                    vedoucí o.z. Opava        
pro investice a chytré město

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR
Havířov dne: 22.2.2019




