
DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo „Průmyslová zóna – komunikace – větev A“ 

 
Smluvní strany, kterými jsou: 

 

Město Odry 

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry 

IČ: 002 98 221 

zastoupené starostou Ing. Liborem Helisem 
jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

 

KARETA s.r.o.  

se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 

IČ: 623 60 213 

zastoupená jednatelem Ing. Markem Němcem 
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku k výše uvedené smlouvě o dílo uzavřené dne 
12. 12. 2018 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 2 tohoto znění: 
 

Čl. I. 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodu nedostatků v projektové dokumentaci a 
na základě požadovaných změn ze strany objednatele nad rámec Smlouvy zhotovitel 
doposud nemohl přistoupit k částečnému plnění, spočívajícímu v provedení prací pro 
položku: list rozpočtu SO02 – odvodnění komunikace, díl 721 b; P.č. 17; Číslo položky: 
87PC002; Název položky: Výměna stáv. kanalizace D300 vč. potrubí PP UR2, které 
mělo být dle smluvního ujednání obsaženého v ustanovení článku I. odst. 2 Dodatku č. 1 
provedeno do 31. 3. 2019. 

2. Smluvní strany se proto dohodly na změně výše uvedeného ustanovení, které nyní zní: 

„Objednatel však stanovuje, že do 15. 05. 2019 musí být provedeny práce pro 

položku: list rozpočtu SO02 – odvodnění komunikace, díl 721 b; P.č. 17; Číslo 

položky: 87PC002; Název položky: Výměna stáv. kanalizace D300 vč. potrubí PP 

UR2.“  

3. Výše uvedenými ujednáními tohoto dodatku je dotčen sjednaný termín předání a 
převzetí díla (provedení díla), tj. termín 30.06.2019, nový termín předání a převzetí díla 
(provedení díla) je sjednaný na 31.07.2019. 

4. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla upravuje ustanovení 
článku IV. Cena díla Smlouvy následovně: 

 

Cena díla dle SoD bez DPH  6 956 971,29 Kč 

Cena dle změnového rozpočtu     420 807,32 Kč 

Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH 7 377 778,61 Kč 

 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti 
v nezměněném znění.  

 

Čl. II. 

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města 
Odry na své 9. schůzi dne 11.04.2019 usnesením č. 32/9/2019. 



 

Čl. III. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 
nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po 
podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel zbývající dvě vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že 
byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto 
stvrzují svými podpisy. 

 
Příloha: položkový rozpočet k Dodatku č. 2 
 
 
V Odrách dne       V Bruntále dne  
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
…...................................     ………………………….  
Ing. Libor Helis      Ing. Marek Němec 
starosta       jednatel 


