
Smlouva č. 2019/ŠaK/000198/SML

Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi:

Smluvní strany:

1. Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupené: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

IČ: 00296651

DIČ: CZ00296651

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen ,,objednatel“

a

2. BYSTROŇ Group a.s.

se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupený: Michalem Bystroněm, členem představenstva

IČ: 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“)

I.

Základní ustanovení

1) Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 22.05.2018 uzavřely Smlouvu o dílo č.
2018/ŠaK/000161/SML, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.10.2018, ve znění Dodatku č. 2 ze dne
21.01.2019, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 23.04.2019, Dodatku č. 4 ze dne 26.06.2019 a Dodatku č.
5 ze dne 22.07.2019, 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. Dílo bylo předáno zhotoviteli 31.07.2019.

2) Cena dílo dle Smlouvy o dílo:

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ



  
 

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 za dílo dle dodatku č. 2 (bez DPH)    27 541 411,52 Kč 

Cena za dílo dle dodatku č. 3 (bez DPH)    28 004 772,50 Kč 

Cena za dílo dle dodatku č. 4 (bez DPH)    28 454 963,84 Kč 

Cena za dílo dle dodatku č. 5 (bez DPH)    28 610 723,67 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 5 (vč. DPH)     32 902 332,22 Kč 

II. 

Předmět dohody 

1) Po dokončení díla došlo ze strany zhotovitele k přepočtu výměr obkladů a počtu kusů některých 
položek dle skutečnosti. Tyto práce tedy nebyly provedeny, a to buď zcela nebo v nižším rozsahu, vždy 
dle skutečnosti (méněpráce). 
 
2) Tyto méněpráce a jejich vyčíslení jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této dohody. 
 
3) Cena méněprací činí 44 736,78 bez DPH (51 447,30 Kč s DPH). 

 
4) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se cena za provedení díla snižuje o cenu 

méněprací. 
 

5) Cena za provedení díla tak nově činí 28 565 986,89 Kč bez DPH (32 850 884,92 Kč vč. DPH) 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato Dohoda se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

 
2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel. 
 

3) Dohoda je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží 
dvě. 

4) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 13.08.2019, č. usnesení 
18/5.8. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – rozpočty méněprací  
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 20.08.2019   V Ostravě dne 16.08.2019 
    
Za objednatele:        Za zhotovitele: 
 
_________________________     ____________________ 
     RNDr. Helena Pešatová              Michal Bystroň 
              starostka města                        člen představenstva 








