
DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo zhotovitele: MMK/SML/695/2015 číslo objednatele: 31-5036-0200 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících dle zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku v platném znění 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

 

O BJEDN ATEL  S ta t u tár n í  město  Kar v iná  

Sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 

IČ: 00297534 DIČ: CZ00297534 Plátce DPH: ANO 

Bankovní spojení:  xxxxx 

číslo účtu:  xxxxx  

zastoupen:  Ing. Janem Wolfem, primátorem města 

 

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 

Magistrátu města Karviné, na základě pověření ze dne 02.01.2019 

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) smluvních: xxxxxxx   

 

b) technických: xxxxxxx 

telefon: xxxxxxx 

fax:  xxxxxxx 

e-mail: xxxxxxx  

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ZHO TO VI TEL  SWECO HYDROPROJEKT a .  s .  

Sídlo: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 

IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO 

Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze  

Bankovní spojení:  xxxxx 

číslo účtu:  xxxxx 

statutární orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně 
pověřeným členem. 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 



Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2015 smlouvu o dílo č. MMK/SML/695/2015, dne 1.6.2016 

dodatek č. 1, dne 30.8.2016 dodatek č. 2, dne 8.3.2017 dodatek č. 3 a dne 12.9.2017 dodatek 4 

k této smlouvě (dále jen „Smlouva“), jejím předmětem plnění je provedení projekční a inženýrské 

činnosti umožňující realizaci stavby „Revitalizace části vodního toku Rajecký potok“ (dále jen 

„stavba“). 

 

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 5 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 5“). 

2. ZMĚNA SMLOUVY 

Tímto Dodatkem č. 5 se původní znění Smlouvy čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 2, které zní:  

 

Obě smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli za řádně provedené projektové 

dokumentace a vyřízení všech příslušných rozhodnutí na základě faktury, vystavené zhotovitelem po  

převzetí všech příslušných dokumentací a všech vydaných pravomocných rozhodnutí dle čl. 2 odst. 

1. a článku 2. odst. 4. této smlouvy objednatelem.  

 

mění takto:  

 

Obě smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedení předmětu díla na 

základě faktur vystavených zhotovitelem následovně:   

 

a) Cena za zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí 

ve výši 115.000 Kč bez DPH bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených 

zhotovitelem následovně:  

- faktura vystavená na částku 103.500 Kč bez DPH bude uhrazena po předání konceptu 

dokumentace pro územní řízení zhotovitelem objednateli a po uzavření dodatku č. 5;  

- faktura vystavená na částku 11.500 Kč bez DPH bude uhrazena po převzetí 

pravomocného územního rozhodnutí pro umístění stavby objednatelem.   

 

b) Cena za zpracování dokumentace pro stavební povolení a zajištění vydání stavebního 

povolení ve výši 225.500 Kč bez DPH bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených 

zhotovitelem následovně:  

- faktura vystavená na částku 202.950 Kč bez DPH bude uhrazena po předání konceptu 

dokumentace pro stavební řízení zhotovitelem objednateli a po uzavření dodatku č. 5;  

- faktura vystavená na částku 22.550 Kč bez DPH bude uhrazena po převzetí 

pravomocného stavebního povolení  pro umístění stavby objednatelem.   

 

c) Cena za zpracování prováděcí dokumentace ve výši 205.000 Kč bez DPH po odečtení slevy 

uvedené v čl. 6 odst. 1 Smlouvy ve výši 64.000 Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury 

vystavené zhotovitelem po převzetí této dokumentace objednatelem.  

 

3. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají nezměněna. 

2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech  s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 

dvě vyhotovení.  

3. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy 

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  



4. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 

s  uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na 

dobu neurčitou.  

6. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 před jeho  podpisem přečetly a že 

byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho 

obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

 

V Karviné dne:  25.07.2019     V Praze dne: 19.07.2019 

 

 

 

…………………………………..     ………………………… 

Ing. Helena Bogoczová, MPA     Ing. Nikola Gorelová 
vedoucí Odboru majetkového členka představenstva  
pověřena k podpisu na základě              
pověření ze dne 02.01.2019   
 
 
        ……………………….. 
        Ing. Vladimír Mikule 

místopředseda představenstva  


