
           

                                                           číslo dodatku č. 1 objednatele:             603/OÚR/D1/21  

                                                           číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 
 

Dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

(číslo smlouvy objednatele: 13/OÚR/21) 

 

Část A 

Smluvní strany 
 

1. Objednatel: statutární město Havířov 

    se sídlem: Svornosti 86/2 

 736 01 Havířov – Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

Oprávněný zástupce: 

     - ve věcech smluvních:  Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré 

město 

- ve věcech technických:   xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR) 

  xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

- ve věcech stavby:  xxx, referent oddělení investic OÚR 

- ve věcech výkonu technického 

  dozoru stavebníka: xxx 

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu: 27-1721604319/0800 

Identifikační číslo: 00297488 

DIČ: CZ00297488  

       

        

2. Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o. 

    se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1807 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních:  xxx, jednatel 

- ve věcech technických:  xxx, vedoucí výroby 

- ve věcech stavby:  xxx, stavbyvedoucí 

 xxx, zástupce stavbyvedoucího 

 xxx, osoba vykonávající odborné vedení provádění části stavby SO 

01.1 

 xxx, osoba ověřující výsledky zeměměřičských činností 

ID datové schránky: iox3d7 

Bankovní spojení: ČSOB Ostrava a.s. 

Číslo účtu: 373 743 093 / 0300 

Identifikační číslo: 41035704 

DIČ: CZ41035704 

   

dále také obecně „smluvní strany“. 
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Část B 

Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 1.2.2021 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 13/OÚR/21) na 

provedení stavby číslo 19004 - „Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlňák” (dále jen 

„původní smlouva). 

 

Část C 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

Změna č. 1 

V Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a v Příloze č.1 k původní smlouvě dochází k 

záměně materiálu u položek č.16, 34, 42, 50 stavebního objektu SO 01 Kanalizace a položky č.38 

stavebního objektu 01b Kanalizace v rozsahu Přílohy č.1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „záměna 

položek“), a to takto: 

- plastové šachty DN 1000 budou nahrazeny šachtami betonovými  

- potrubí z polyvinylchloridu bude nahrazeno potrubím z polypropylenu 

 

Změna č. 2 

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě 

o dodatečné stavební práce:  

- provedení části stoky P5-A.4.1. na ul. Formanská formou otevřeného výkopu místo navrženého 

řízeného zemního protlaku 

-   rozšíření obnovy vrchní obrusné vrstvy komunikace na ul. Formanská na celou její šířku z důvodu 

provedení části stoky formou otevřeného výkopu     

v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).  

 

Změna č. 3 

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě 

stavební práce: 

- změna v ložní skladbě komunikace oproti ložní skladbě navržené v projektové dokumentaci 

- neprovedení řízeného zemního protlaku na stoce P5-A.4.1. část ul. Formanské   

v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).  

 

Změna č. 4 

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy 

z důvodu záměny materiálu, méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto: 

 

1.  Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele zn. ZPŘ/525/OÚR/20 – „Odkanalizování Havířova - lokalita Důlňák“ a na základě 

rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 19.7.2021, usn. č. 3377/72RM/2021 o záměně položek se 

snížením ceny o -569.641,00 Kč bez DPH, o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou 

cenou 6.583 479,07 Kč bez DPH  a o snížení ceny díla o -5.017 283,35 Kč bez DPH  a činí:         

 Cena bez DPH 

Původní cena dle SoD č. 13/OÚR/21 34.589.763,65 Kč 

Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1 6.583 479,07 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 1 -5.017 283,35 Kč 

Záměna položek dle Dodatku č. 1 -569.641,00 Kč 

Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1 35.586.318,37 Kč 
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Změna č. 5 

Mění se Příloha č. 1 původní smlouvy z důvodu záměny materiálu, méněprací a zadání 

dodatečných stavebních prací takto: 

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Původní cena dle SoD č. 

13/OÚR/21 
34.589.763,65 Kč 7.263.850,37 Kč            41.853.614,02 Kč 

Dodatečné stavební práce dle 

Dodatku č. 1 
6.583 479,07 Kč 1.382.530,61 Kč 7.966 009,68 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 1 -5.017 283,35 Kč -1.053.629,50 Kč -6.070 912,85 Kč  

Záměna položek dle Dodatku 

č. 1 
-569.641,00 Kč -119.624,61 Kč -689.265,61 Kč 

Celková cena za provedené 

dílo dle Dodatku č. 1 
35.586.318,37 Kč 7.473.126,87 Kč 43.059.445,24Kč 

 

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce, vč. záměny materiálu u 

konkrétních položek, související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou 

tohoto Dodatku č. 1.“ 

 

Část D 

Závěrečné ujednání 

 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 19.7.2021, č. usnesení 

3377/72RM/2021. 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí 

původní smlouvy. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za 

obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí 

zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto 

Dodatku č. 1. 

 Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

Dodatku č. 1 v registru smluv. 

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž objednatel obdrží tří a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako 

druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.  

 

Příloha: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce, vč. záměny materiálu položek    

 

Havířov   28.7. 2021 

 

Za objednatele:       

   

v. r.                                                                                                     

 

v. r. 

                                                        

Ostrava     9.8. 2021 

 

Za zhotovitele:  

 

v. r. 

………………………………………. …………………………………. 

Ing. Bohuslav Niemiec                                                xxx    

náměstek primátora                                        jednatel společnosti      

pro investice a chytré město 

https://smlouvy.gov.cz/
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Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 16.8. 2021 
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