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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o provedení stavby č. 333/2019 ze dne 19. 11. 2019, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2020 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřená dle § 1746 a odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

I. Město Kopřivnice  

Zastoupené:  Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města Kopřivnice 

Se sídlem:   Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO:   002 98 077 

DIČ:   CZ00298077 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  

 Číslo účtu:   1767241349/0800 

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města, 

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Pavlína Gajdušková, vedoucí odd. 

investic, Ing. Ivana Pavlisková, referent odd. investic   

Číslo smlouvy: 333/2019 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

II. STASPO, spol. s r.o. 

Zastoupená:  Ing. Tomášem Madrym, jednatelem  

Se sídlem:  Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 

IČO:  41035704 

DIČ:  CZ41035704 

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  

v Ostravě, pod sp. zn. C 1807     

Bankovní spojení:  ČSOB Ostrava a.s. 

Číslo účtu: 373 743 093 / 0300 

Je plátcem DPH.  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(společně dále také jako „Smluvní strany“) 
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o 

provedení stavby č. 333/2019, uzavřená mezi smluvními stranami dne 19. 11. 2019 v návaznosti na 

výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Odkanalizování místních částí Vlčovice 

a Mniší“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výstavba nové gravitační splaškové kanalizace 

oddílné stokové soustavy včetně čerpací stanice a výtlačného potrubí blíže specifikovaného ve 

Smlouvě (dále jen „Stavba“), a to ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 1. 9. 2020. 

Čl. I.  Předmět Dodatku 

1) Smluvní strany se dohodly, že v rámci Stavby je nezbytné zajistit provedení jiných prací nebo 

dodávek než těch, které byly obsahem předané projektové dokumentace pro provádění 

stavby, či v důsledku vnějších objektivních okolností již není třeba některé činnosti či dodávky 

realizovat, popřípadě je nutné či vhodné je realizovat jiným způsobem. 

2) Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 6 - 10, které jsou 

nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou a 

ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn závazku naplňují 

změny podmínky dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. 

4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2 tohoto 

článku dodatku činí částku ve výši 4 247 664,83 Kč bez DPH. 

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2 tohoto 

článku dodatku činí částku ve výši 978 799,31 Kč bez DPH. 

Cena díla uvedená ve Smlouvě tedy činí celkem částku ve výši 121 310 428,67 Kč bez DPH.  

5) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních 

stran vzniklá prováděním výše uvedených činností řídí Smlouvou. 

Čl. II.  Závěrečná ustanovení 

1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

2) Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál. 

3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek 

mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s 
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uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle ZZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez 

výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 

důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své 

vlastnoruční podpisy. 

 

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto Dodatku: 

Změnové listy č. 6 až 10 

 

 

 

Doložka: 

Dodatek byl schválen Radou města Kopřivnice na schůzi č. 74 dne 29. 6. 2021 usnesení č. 1906. 

 

 

V Kopřivnici dne 14.7.2021 

 

 

 

V Ostravě dne 14.7.2021 

 

 

 

za Objednatele 

Ing. Miroslav Kopečný 

Starosta 

 

 

za Zhotovitele 

Ing. Tomáš Madry 

 jednatel 

 


