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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10199/2021/OIMH 
 

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXXXXXX 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Ing. David Witosz, místostarosta 
ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
 Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství  
 Ing. Pavel Wija, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
 
 
(dále také jako objednatel) 
 
a 
 
Moravia Trend s.r.o. 
Sídlem/místem podnikání: Oderská 407, 742 13 Studénka 
IČO:    27831116 
DIČ:    CZ27831116 
Peněžní ústav:   XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
VS: 
Zapsán:    v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 30716 
Zastoupený:   XXXXXXXXXX 
ve věcech smluvních:  XXXXXXXXXX 
ve věcech technických:  XXXXXXXXXX 
 
 
(dále také jako zhotovitel)  
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Článek II 
Úvodní ustanovení 

 

 Dne 27.04.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10199/2021/OIMH 
na realizaci stavby „Napojení ul. Newtonova na ul. Sokolská tř.“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní 
strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se 
smlouva o dílo mění. 

 
  

Článek III 
Předmět dodatku 

 
3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II 

smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení 
dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu 
stavby.  

 
3.2   Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem 

dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce 
v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 
a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 
3.3  V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná 

v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo ve výši 349 825,81 Kč bez DPH zvyšuje o částku 15 976,77 Kč bez DPH 
takto: 

  
Celková původní smluvní cena díla bez DPH   349 825,81 Kč 
Vícepráce bez DPH         40 838,62 Kč 
Méněpráce bez DPH       -24 861,85 Kč 

           Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH   365 802,58 Kč 
  DPH 21%          76 818,54 Kč 
  Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH   442 621,12 Kč 
 
 
3.4.    V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2. tohoto dodatku se mění čl. IV, odst. 4.1 a nově     

zní: 
 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno 
v následujícím termínu:   

 
63 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 

 
 

Článek IV 
Závěrečná ujednání 

 
4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, 

přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení 
a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
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4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 
 
4.4    Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.  Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

 
4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle směrnice o postupu při zadávání veřejných 

zakázek SME 2019 – 01 schválené usnesením č.0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn  Ing. David Witosz, místostarosta.  

 
 
 
Příloha: Položkový rozpočet méněprací  a víceprací  
 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele    
 
V Ostravě dne 29.07.2021    V Ostravě dne 29.07.2021    
   
 
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Ing. David Witosz     XXXXXXXXXX 
místostarosta      XXXXXXXXXX 
 
        

 
 
 
 

 














