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                                                                       číslo dodatku č.1 objednatele:     642/OÚR/D1/21 
                                                                       číslo dodatku č.1 zhotovitele:                                      

                                                                                                    
                                                                                                                         

                                                            

Dodatek č.1 
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby  

(číslo smlouvy objednatele: 263/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 TDS 

   a KBOZP:                       xxx, Vnitřní 825/27, 735 35 Horní Suchá 

ID datové schránky:  7zhb6tn     

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

Číslo účtu:   20028-1721604319/0800 

Identifikační číslo:  00297488 

DIČ:   CZ00297488  

 

2. Zhotovitel:   MVEX stavby s.r.o. 

    se sídlem:   Selská 50, 739 25 Sviadnov                     

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 620 50 

                                             

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních:     xxx, MBA, jednatel        

- ve věcech technických:   xxx   

- ve věcech stavby:          xxx stavbyvedoucí 

 xxx, zástupce stavbyvedoucího 

 xxx, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 

odst. 1 písm. a) z.č. 200/1994 Sb. 

 xxx, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností 

  dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) z.č. 200/1994 Sb. 

D datové schránky:  49p2ta2 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s.             

Číslo účtu:   115-3807950297/0100 

Identifikační číslo:  03997286      

DIČ:   CZ03997286   

 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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Část B 

Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 29.4.2021 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 

263/OÚR/21) na provedení stavby číslo 18054 „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ 

(dále jen „původní smlouva“). 

 

Část C 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

Změna č. 1 

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

smlouvě o dodatečné stavební práce: 

- strojní odřezání úložných prahů vodorovným řezem od zbytku opěry a svislým řezem 

od části, kde je uložena lávka pro pěší. 

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

 

Změna č. 2 

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

smlouvě stavební práce: 

- snížení objemu bourání mostních základů z důvodu změny způsobu odbourání 

úložných prahů mostu jejich strojním odřezáním 

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

 

Změna č. 3 

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

smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto: 

 

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

na veřejnou zakázku malého rozsahu objednatele zn. VZ/52/OÚR/21 – „Oprava mostu M10 

na ul. Na Kempách“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 19.7.2021, usn. č. 

3376/72RM/2021 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 131 803,74 Kč 

bez DPH (159 482,52 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -3 932,01 Kč bez DPH (-4 757,73 

Kč vč. DPH) a činí: 

 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Původní cena dle SoD č. 

263/OÚR/21 
2.754.000,00 Kč 578.340,00 Kč            3.332.340,00 Kč 

Dodatečné stavební práce dle 

Dodatku č. 1 
131.803,74 Kč 27.678,78 Kč 159.482,52 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 1 -3.932,01 Kč -825,72 Kč -4.757,73 Kč  

Celková cena za provedené 

dílo dle Dodatku č. 1 
2.881.871,73 Kč 605.193,06 Kč 3.487.064,79 Kč 

 

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací          

díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1. 

 

Část D 

Závěrečná ujednání 

 

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

3376/72RM/2021. 
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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.  

Objednatel 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 tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

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

podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v 

registru smluv. 

 

 

Příloha č.1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce 

 

 

 

Havířov dne 04. 08. 2021    Sviadnov dne 09. 08. 2021 

 

za objednatele:      za zhotovitele: 

 

 

 

                        v.r.                                                                                      v.r. 

……………………………………...    ……………………………….. 

 Ing. Bohuslav Niemiec                                                                      xxx  

náměstek primátora pro investice         jednatel  

 a chytré město  

 

 

 

 

 

 

Za správnost: Ing. Miloš Klimeš, ekonom odboru územního rozvoje 

Havířov dne 23. 08. 2021 

https://smlouvy.gov.cz/

