
STÁTNÍ FOND 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

České republiky

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem:

„Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova 
pro seniory - opakované řízení“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Město Mohelnice
se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
zastoupené: Ing. Pavel Kuba - starosta města 
1Č: 00303038 
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kuba - starosta města
- ve věcech technických:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1905690389 kód banky: 0800
na straně jedné (dále jen „objednatel44)

a

PRUKON s.r.o.
se sídlem: Jateční 169, 760 01 Zlín - Prštné 
Zastoupená: Ing.Tomáš Masarik - jednatel 
IČ:47674238 
DIČ: CZ47674237 

kód banky: 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel4')

2. Předmět dodatku

1. Dne 01.06.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla k 
veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro 
seniory - opakované řízení44
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly změně závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ").
3. Dodatek č. 1 je uzavřen důvodu nutných změn, čl.4 odst.4.1.2. smlouvy o dílo. Důvodem
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dohodnutých změn je odůvodněná žádost zhotovitele o prodloužení doby provedení díla, jež je 
přílohou č.l dodatku ke smlouvě o dílo.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti v příloze č.l a to především :

• dohodnutých změn v projektové dokumentaci
• změn v umístění inženýrských sítí

se objednatel a zhotovitel dohodli na prodloužení lhůty plnění, jež je specifikováno v čl.5 dodatku.
5. Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně článku 4.1.2. takto:

• objednatel předá zhotoviteli vnitřní prostory areálu DPS do 30.května 2019
• objednatel dokončí fasády objektu a realizaci zpevněných ploch v okolí objektu do 

26.července 2019
• zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně 

dokladové části) nutnou pro řádné kolaudační řízení do dne 10.6.2019

3. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel 
a jedno zhotovitel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku.č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne xx.xx.2019 usnesením
č. .Ll-.L.j.íJÁM.Mí.. ' v-1.

4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č.l :
• Příloha č.l k dodatku č.l - žádost zhotovitele o prodloužení doby provedení díla

Ing.Pavel Kuba 
starosta města

OD - PA POL ORJ ORG

Přfkazca o Správce rozpočtu
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Harmonogram postupu prací - DPS Mohelnice - Aktualizace 8.2.2019

2019

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVETEN ČERVEN ČERVENEC

popis práci/ týden 6. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1B 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Předání staveniště + ZS

Objekt DPS

Zaklady pfistavby-dckončení
Svislé k-ce

do2divky otvoru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vnitřní příčky
obvodové zdivo přístavby .......... ............... ..............................

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vodorovné k-ce
montáž 9*rooů přístavby xxxxxxxxxxxxxxx

...........:.............
Ópf^ povi^ů ynitfrichii ____ ____ ______ ________________________
Úpravy povrchů vnějších 
Podlahy a oodlahové k ce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ::::
Výtah - technologie ......... ].............. I............. f.............[........... [ xxxxxx KXXXXXXxxxx — ..... — ____

šachta výtahu 
Lešení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ............ -.........

Bouraní K-ci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Izolace proti vodě xxxxxxxxx
Živičné krytiny ...........í............ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Izolace tepelné xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vnitřní kanalizace hrubé rozvody - kompletace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kompi xxxxxxxxxxxxxxxxx
Vnitřní vodovod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX kompl xxxxxxxxxxxxxxxxx

K-ce klempířské xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K-ce truhlářské ...... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Otvorové prvky z plastu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ..... xxxxxxxxxxxxxxx ...[Ti: ...
Silnoproud hrubé rozvody xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I kompletace xxxxxxxxxxxxx

MaR ...I.. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ústřední vytápéni hrubé rozvody kompletace I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ..... kompletace xxxxxxxxxxxxx

Vzduchotechnika xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .....
Podlahy z dlaždic xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ....
Podlahy vlysové a povlakové (xxxxxxxxxxxxxxx

Obklody xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.Vatry xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kanalizační přípojka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vodovodní pHpojka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předání a dokončeni prací uvnitř objektu do 31.5.2019
Předání a dokončeni prací vné objektu fasáda zp plochy do 26.7.2019
Kolaudace objoktu 23. a 24.týden xxxxxxxxxxx

Předáni dokončeného díla 30.7.2019 XXX

...... ............... ........... ......r


