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Dodatek ke smlouvě o dílo 

 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. S/0125/2020/OI ze dne 07.07.2020 

na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 

 
 
 

čl. I. Smluvní strany 
 

1. Statutární město Ostrava 

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
se sídlem:  Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory 
zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem 
IČO: 00845451, evidenční číslo 10 
DIČ: CZ00845451 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  20028-1649321399/0800  
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Robert Wildner, investiční referent 
Tel.:                     +420 599 459 252 
Email: wildner@marianskehory.cz  
 
(dále jen „objednatel“) 

 

 

 

2. Obchodní firma PROINK, s.r.o., 

Se sídlem: Starobělská 1133/5,  Zábřeh, 700 30 Ostrava 
Zastoupena: Ing. Lenka Ščupáková 
IČ: 25900056 
DIČ: CZ2590056 
Bankovní spojení: Reiffeisenbank Ostrava 
Číslo účtu: 683052001/5500 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25076 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Lenka Ščupáková. 

   tel.  604 990 990 

   e-mail:                                        lenka.scupakova@proinksro.cz  

 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 

ke smlouvě o dílo č. S/0125/2020/OI ze dne 07.07.2020 na zpracování projektové dokumentace, výkonu 
inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen smlouva“). 
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Dodatek ke smlouvě o dílo 

čl. II. Změny 
 

čl. II. Základní ustanovení 

Vypouští se text čl. II. odst. 4 a nahrazuje tímto textem:  

4. Účelem této smlouvy je zajištění průzkumných prací, dále zpracování projektové dokumentace pro 
společné povolení, dokumentace pro provedení stavby, výkon související inženýrské činnosti a 
autorského dozoru stavby „PD - Rekonstrukce ul. Jahnova“.  

 
čl. III Předmět smlouvy 

Vypouští se text čl. III. odst. 3 a nahrazuje tímto textem:  

3. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek sjednaných v této smlouvě 
zpracuje, obstará a dodá objednateli k zajištění realizace záměru řádně a včas dílo spočívající v:  

3.1. Zajištění nezbytných průzkumů podloží pro zpracování projektové dokumentace „PD - 

Rekonstrukce ul. Jahnova“ 

3.2. Zajištění a vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby 
„PD - Rekonstrukce ul. Jahnova“ (DÚRSP)  

3.3. Zajištění a vypracování kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby „PD - 
Rekonstrukce ul. Jahnova“ (dále jen jako „DPS“). Projektová dokumentace bude zpracována na 
základě dokumentace pro společné povolení. Součástí DPS je její doplnění o soupis prací s výkazy 
výměr a položkový rozpočet stavby.  

3.4. Výkonu inženýrské činnosti za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle 
stavebního zákona, na jejichž základě bude možno stavbu umístit a provést a součinnost s 
objednatelem v procesu výběrového řízení na zhotovitele realizace záměru (dále jen jako 
„inženýrská činnost“).  

3.5. Výkonu autorského dozoru po celou dobu realizace stavby záměru (dále jen jako „autorský dozor“) 
tak, jak je blíže specifikováno v této smlouvě (dále společně jen jako „dílo“ či „předmět smlouvy“), 
to vše v rozsahu dle čl. III a IV této smlouvy na akci: „PD - Rekonstrukce ul. Jahnova“. 

 
Vypouští se text čl. III. odst. 10 a nahrazuje tímto textem:  

10.  Pokud se dále v této smlouvě hovoří o projektové dokumentaci, dokumentaci či PD, vztahují se tato 
ustanovení na kompletní projektovou dokumentaci uvedenou výše v čl. III., v odst. 3.2.-3.3. této 
smlouvy, není-li výslovně uvedeno jinak. 

 
čl. IV Rozsah předmětu smlouvy 

Vypouští se text čl. IV. odst. 2 a nahrazuje tímto textem:  

2. Vyhotovená PD uvedená v čl. III, bod 3.2.-3.3. této smlouvy bude zhotovitelem předána objednateli:  

2.1. Dokumentace pro společné povolení vč. průzkumů - 2 paré v tištěné podobě, 1x elektronicky na 
CD (formát výkresů: *.dwg, a *.pdf; formát textů: *.doc a *.pdf, formát dokladové části v *.pdf ) 

2.2. DPS – 4 paré v tištěné podobě 1x elektronicky na CD (formát výkresů: *.dwg, a *.pdf; formát 
textů: *.doc a *.pdf; formát rozpočtů: *.xls, a to včetně neoceněného kompletního soupisu prací s 
výkazem výměr) 

 
Vypouští se text čl. IV. odst. 4 a 5, a nahrazuje tímto textem:  

4. Výkon inženýrské činnosti uvedený v čl. III, bod 3.4 této smlouvy zahrnuje: 
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4.1. Kompletní projednání dokumentace pro společné povolení se všemi orgány a organizacemi za 
účelem vydání pravomocného společného povolení. 

4.2. Poskytnutí součinnosti objednateli v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby (odpovědi na 
dotazy, posouzení výjimečně nízké nabídkové ceny atd.) 

5. Výkon autorského dozoru uvedený v čl. III, bod 3.5 této smlouvy spočívá ve výkonu kontrolní 
činnosti na stavbě v rozsahu maximálně 30 hod hodin po dobu výstavby záměru, kontroly dodržování 
výstavby dle platné dokumentace, projednávání a schvalování případné změny PD a vypracování 
dílčích upřesnění prováděcích detailů, dle výzev objednavatele. 

 
 
čl. VI Doba a místo plnění 

Vypouští se text čl. VI. odst. 1 a nahrazuje tímto textem:  

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. III a IV této smlouvy 
v těchto termínech: 

a) Termín předání dokumentace a pro společné povolení vč. průzkumů dle čl. III, bodu 3.1. a 3.2 této 
smlouvy:         do 1 týdne po obdržení 
koordinovaného stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. 

b) Termín předání pravomocného společného povolení:   do 18.12.2020 
c) Termín předání DPS dle čl. III, bodu 3.3. této smlouvy:   do 18.12.2021 
d) Předpokládaný termín realizace stavby a výkonu autorského dozoru:  rok 2021-2022 

 
       Doplňuje se v čl. VI. Odst.2:  

2. V případě, že nastane vinou třetí osoby nemožnost plnění předmětu této části smlouvy, tj. prokazatelné 
nevydání stanoviska k projektové dokumentaci v zákonné lhůtě nebo dojde k přerušení řízení, které 
nebude způsobeno vinou zhotovitele, budou smluvní strany jednat o změně termínu pro předání 
předmětu této části díla a o uzavření dodatku k této smlouvě. 

 
čl. VII Cena předmětu plnění a platební podmínky 

Vypouští se text čl. VII. odst. 1 a nahrazuje tímto textem:  

1. Cena díla se sjednává pro jednotlivé části díla takto: 
č. Položka Cena bez DPH [Kč] Cena s DPH [Kč] 

A Cena za vypracování kompletní projektové 
dokumentace včetně výkonu inženýrské 
činnosti 

 

253.500,- 306.735,- 

A. 1 Cena za zpracování dokumentace pro 
společné povolení vč. průzkumů dle čl. III, 

bodu 3.1. a 3.2.  vč. IČ dle čl. III, bodu 3.4 
174.500,- 211.145,- 

A. 2 Cena za zpracování DPS dle čl. III, bodu 3.3. 
vč. IČ dle čl. III, bodu 3.4 

79.000,- 95.590,- 

B Cena za výkon autorského dozoru 
v předpokládaném rozsahu 30 hodin 

 

19.500,- 23.595,- 
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 CENA CELKEM  273.000,- 330.330,- 

 (dále jen jako „cena díla“). 

 
Vypouští se text čl. VII. odst. 4 a nahrazuje tímto textem:  

4. Cena dle čl. VII, bodu 1, této smlouvy s výjimkou autorského dozoru bude objednatelem zhotoviteli 
uhrazena za každou jednotlivou část (A1-A2) po jejím předání Objednateli. Zhotovitel vystaví 
objednateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění a náležitostmi obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. Součástí faktury bude protokol o předání a převzetí díla, obsahující prohlášení objednatele, 
že dílo přejímá. Autorský dozor bude fakturován po ukončení realizace a předání stavby objednateli.  
Součástí faktury bude výkaz hodin podepsaný Objednatelem. 

 
 
čl. IX Práva a povinnosti smluvních stran 

Vypouští se text čl. IX. odst. 3 a nahrazuje tímto textem:  

3. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení návrh technického řešení (koordinační situaci) v 
rámci zpracování dokumentace pro společné povolení. 

 
 
čl. III. Závěrečná ujednání 

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.  

2. Vše ostatní neupravené tímto dodatkem zůstává v platnosti. 

3. Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude 
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo 
vnitra České republiky.  

 

čl. IV. Doložka 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky na své 47. schůzi konané dne 19.10.2020 pod č. usnesení 1628/RMOb-MH/1822/47 

 
V Ostravě, dne:                                V Ostravě, dne:  
 
 
 
 
 
____________________________                                ____________________________ 
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za objednatele                             za zhotovitele 
Mgr. Patrik Hujdus         Ing. Lenka Ščupáková 
starosta městského obvodu  


