
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č.63/2020/I/Vas

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: ......................................, starostka města
........................ místostarosta města

Zastoupený ve věcech technických: ........ ..........., referent odboru investic a údržby
majetku města
tel.: ....................

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:
(dále jen objednatel)

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
......................................

2. Zhotovitel: Ing. Petr Bělák
Tyršova 129, 747 62, Mokré Lazce

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Bělák,
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Petr Bělák,
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: ...............................
IČO: 646 07 640
DIČ: CZ6111250420
Telefon: ....................
e-mail: ......................................
Zapsán u Magistrátu města Opavy, obecní živnostenský úřad, č.j. 
MMOP31 911/2007/ZIVN/RoL, ze dne 14.03.2007

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo 
č.63/2020/I/Vas k vyhotovení projektové dokumentace s názvem akce: Zrušení septiku a 
následné zřízení žumpy na objektu požární zbrojnice v Bílovci, Výškovicích, včetně 
vyřešení napojení dešťových vod - projekt“ (dále jen „Smlouva o dílo“),

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, tak, že

Článek 1. Předmět smlouvy, bod 1) původní text se vypouští a nahrazuje se textem 
novým takto:
1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit cenu.



Předmětem této smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace s názvem „Zřízení 
žumpy na objektu požární zbrojnice v Bílovci, Výškovicích, včetně vyřešení 
napojení dešťových vod - projekt“

v
Článek I. Předmět smlouvy, bod 2) původní text se vypouští a nahrazuje se textem 
novým takto:

2. Jedná se o zpracování projektové dokumentace k odvedení všech splaškových vod do 
nově vybudované žumpy a dešťových vod svedených ze střechy objektu do kanalizace 
v majetku města. Dle zadávacích podmínek se jedná o objekt požární zbrojnice 
v Bílovci, Výškovicích.

Předmětem projektu bude odvedení všech splaškových vod z objektu požární zbrojnice 
do nově vybudované žumpy a přepojení dešťových vod novým kanalizačním potrubím 
ze střechy objektu do stávající kanalizace v majetku města.

Předmět díla se snižuje o méně práce o to část A. Likvidace septiku ve stupních 
projektová dokumentace pro povolení odstranění vodního díla (AI) a projektová 
dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro odstranění vodního díla (A2)

Předmětem díla zůstává část B. Zhotovení žumpy a vyřešení napojení dešťových vod
ve stupních dokumentace pro územní souhlas (DUS) + dokumentace pro provádění 
stavby (DPS)

B. Zpracování projektové dokumentace v úrovni DUS (dokumentace pro územní 
souhlas) + DPS (dokumentace nro provádění stavby):
Projektová dokumentace bude dále obsahovat:
- polohopisné a výškopisné zaměření včetně soutisku s katastrální mapou
- zajištění veškeré potřebné inženýrské činnosti pro vydání územního souhlasu včetně 
zajištění jeho vydání.
Dokumentace pro vydání územního souhlasu (dále jen DUS) bude vypracovaná podle 
ustanovení § 96 odst.3, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním pánování a stavebním 
řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a to v rozsahu jednoduchého 
technického popisu záměru a příslušné výkresy, zejména se jedná o výkres celková 
situace na podkladě katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením záměru, 
s vyznačením jeho vazeb a účinků na okolí, půdorys a řez. Jednoduchý technický popis 
musí splňovat podmínky ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a 
stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Musí dále obsahovat 
výpočet kapacity žumpy.
Při vypracování projektových dokumentací se projektant musí řídit stavebním zákonem, 
a jeho prováděcími vyhláškami a dalšími platnými právními předpisy platnými v době 
realizace; zejména zajistí soulad s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění a vyhl. č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, v platném znění.
Rozsah DPS bude podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 
znění.
Projektová dokumentace bude zpracována v členění pro vydání územního souhlasu 
s podrobnostmi nutnými pro realizaci stavby, a to dle všech platných norem, vyhlášek, 
předpisů.



Projektová dokumentace nesmí obsahovat požadavky, či odkazy na obchodní firmy, 
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu, či firmu.
Součástí projektové dokumentace bude podrobný položkový rozpočet v úrovni 
projektové dokumentace pro provedení stavby (v tištěné podobě a elektronické podobě 
ve formátu MS Excel) dle aktuálně platného ceníku stavebních prací např. RTS a 
v souladu s platnými vyhláškami, dále pak výkaz výměr určený pro realizaci výběrového 
řízení pro výběr zhotovitele bez obchodních názvů a značek.

Projektová dokumentace zpracovaná v úrovních DUS + DPS, a to včetně podrobného 
položkového rozpočtu a výkazu výměr (v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek) 
bude zhotovena v počtu 6 - t i  paré, autorizována: dle požadavku stavebního úřadu + 1 x 
CD (formát docx, xls, dwg, pdf).

- Součástí díla bude zajištění všech stanovisek, souhlasů a vyjádření vlastníků sítí 
technické a dopravní infrastruktury, dotčených orgánů atd. potřebných pro vydání 
územního souhlasu včetně zajištění vydání souhlasu. V případě, že nebude nutné pro 
daný záměr zajišťovat vydání územního souhlasu, bude doloženo vyjádření stavebního 
úřadu, že akce nepodléhá územnímu nebo stavebnímu řízení nebo vydání územního 
souhlasu, daný stupeň projektové dokumentace nebude zpracováván a nebude 
fakturován.

- Zhotovitel si zajistí pro řádné zhotovení projektové dokumentace potřebné podklady 
jako je vytýčení inženýrských sítí, geodetické zaměření staveniště, provedení veškerých 
potřebných průzkumů (stavebně -  technický průzkum objektu, geologický průzkum 
atd.)

- Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými ČSN, zákony, 
vyhláškami aj. předpisy (bezpečnostními, požárními, hygienickými atd.)

v

Článek II. Cena, bod 1) původní text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace 
zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:
Zpracování projektové dokumentace pro zhotovení žumpy, včetně napojení a 
vyřešení napojení dešťových vod v úrovních DUS + DPS včetně zajištění 
pravomocného územního souhlasu (část B)

Celková cena za cely předmět plnění této smlouvy činí:
Cena bez DPH: DPH 21% Cena vč. 21% DPH

Cena díla 73 000,00 Kě 15 330,00 Kč 88 330,00 Kč
DOD č. 1 méněpráce -40 000,00 Kě -8 400,00 Kč -48 400,00 Kč

Celková cena díla 33 000,00 Kč 6 930,00 Kč 39 930,00 Kč

(slovy: třicet devět tisíc devět set třicet korun českých, s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné



k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat 
dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

v
Článek III. Doba plnění, bod 11 původní text se vypouští a nahrazuje se textem novým 
takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:
Projektová dokumentace DUS + DPS (žumpy včetně napojení a vyřešení napojení 
dešťových vod, včetně napojení), včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek 
dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace), 
podrobný položkový rozpočet stavby, předání vydaného pravomocného územního 
souhlasu: (část B)

do 31.8.2021
v
Článek IV, Platební a fakturační podmínky, bod 2) původní text se vypouští a 
nahrazuje se textem novým takto:

2. Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn provést fakturaci předmětu této 
smlouvy.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 

objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu 
objednatel.

V Bílovci dne . .11.. JQ2.. WL\ . .

Za objednatele:...............................
............................ 
.............................

...................................... 
starostka města

V Mokrých Lázcích dne
-  5 -02- 2021

Za zhotovitele:

Ing. Petr Bělák


