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DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

Číslo smlouvy objednatele: KBAZ_05/18 
Číslo smlouvy zhotovitele: 3137/2018  

uzavřené dne 12. 10. 2018  
a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 4. 2019 

a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 15. 10. 2019 
a Dodatku č. 3 uzavřeného dne 24. 2. 2020 
a Dodatku č. 4 uzavřeného dne 20. 3. 2020 
a Dodatku č. 5 uzavřeného dne 24.4.2020 

 

na akci „Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku“  
__________________________________________________________________________ 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Podniky města Šumperka a.s. 
Se sídlem:  Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk 
Zastoupené: Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel společnosti 
IČO: 65138163 
DIČ:                                         CZ65138163 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  1905742329/0800 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Milan Jurčíček, mob: + 420 731523552, email: milan.jurcicek@aquacentrum.cz – technologie 

Ing. Radovan Vágner, mob: + 420 734447185, email: vagner@irea.cz – stavební část 

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka B 1224 

(dále jen „objednatel“) 

 

2. PKS stavby a.s.  
Se sídlem : Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Zastoupen: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představensta 
ve věcech smlouvy: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti 
ve věcech technických  Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek 
ve věcech stavby: Ing. Alan Řeháček, vedoucí projektu 
IČO: 46980059 
DIČ: Cz46980059 
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s. 
Číslo účtu: 175972792/0600 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Alan Řeháček, mob.:+420 602 441 086, e-mail: rehacek@pks.cz, vedoucí projektu 
Jaroslav Novotný, tel.:  566 697 234, mob.: +420 602 420 653, e-mail: Jaroslav.novotny@pks.cz 

  

 (dále jen „zhotovitel“) 
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II. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2018 je změna termínu dokončení 
díla v  důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu 
realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.  
 
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 1 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 6, 
kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto: 

 
1) Čl. I. Smluvní strany, se v odst. 1 mění text označení smluvní strany následovně: 

2) PKS stavby a.s.  
Se sídlem : Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Zastoupen: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představensta 
ve věcech smlouvy: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti 
ve věcech technických  Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek 
ve věcech stavby: Ing. Alan Řeháček, vedoucí projektu 
IČO: 46980059 
DIČ: Cz46980059 
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s. 
Číslo účtu: 175972792/0600 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Alan Řeháček, mob.:+420 602 441 086, e-mail: rehacek@pks.cz, vedoucí projektu 
Jaroslav Novotný, tel.:  566 697 234, mob.: +420 602 420 653, e-mail: Jaroslav.novotny@pks.cz 

        Malý Vladimír, mob.: +420 602 711 482, email: maly@pks.cz, stavbyvedoucí 
 
3) Čl. IV. Doba a místo plnění, se v odst. 1 mění text k době ukončení realizace díla následovně: 
 

1. ukončení realizace díla:  3. 6. 2020 
 
 
4) Čl. X. Provádění díla, se doplňuje o text odst. 23 ve znění: 

 
23. Objednatel se zavazuje nést veškeré náklady spojené s provozem a údržbou díla s účinností  
od 3. 6. 2020. 

 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily 
s celým obsahem tohoto dodatku č. 6 a souhlasí s ním. 
 
Tento dodatek č. 6 byl schválen správní radou společnosti Podniky města Šumperka a.s. na jejím 
zasedání č. konaném dne 21.5.2020 usnesením č. 49/20. 
 
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží 
doručenkou. 
 
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po 
oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.  
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V Šumperku, dne 22.5.2020         Ve Žďáře nad Sázavou, dne 22.5.2020     
  
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………..….  ……………………………………………………….  
Ing. Miroslav Pospíšil, statutární ředitel Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
 .............................................................. 
 Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti 
 


