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Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru
tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz
Ing. Božena Lusková - technik investičního odboru
tel: 558 609 266/ 777 921 490/ email: luskova.bozena@frydekmistek.cz
Ing. Pavel Rek, technik IO
tel: 558 609 259/ email: rek.pavel@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

LB 2000, s.r.o.
se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
zastoupena Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem
IČ: 64618081
DIČ: CZ64618081
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka
14167
bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., 944562/0800
ID datové schránky: veihwuy
Kontaktní osoba ve věcech technických:

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec –
odkanalizování místní části Gajerovice“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
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1.  Předmět dodatku 

 
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy  
o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec – 
odkanalizování místní části Gajerovice“. 
 
 
1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
 
Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající: 

-  ve změně použitého materiálu na potrubí gravitační kanalizaci včetně montáže tohoto 
potrubí 

Předmět plnění se upravuje o neprováděné práce spočívající: 
- v odpočtu položek týkajících se změny materiálu potrubí gravitační kanalizace, tj. dodávka 

a montáž potrubí 
- v odpočtu veškerých položek objektu SO 02 Vodovod, přeložky 

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1 a 2 viz příloha č. 2 tohoto dodatku.  
 
 
1.2.     Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje: 
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši: 
 

 Cena bez DPH v Kč DPH 21% v Kč Cena vč. DPH v Kč 

 
Cena sjednaná v SoD pro část 1  
 

11.107.787,75 2.332.635,43 13.440.423,18 

 
Cena sjednaná v SoD pro část 2 
 

849.604,86 178.417,02 1.028.021,88 

Cena sjednaná v SoD celkem  11.957.392,61 2.511.052,45 14.468.445,06 

Cena neprováděných prací 
dle Dodatku č. 1 pro část 1 -1.960.623,72 - 411.730,98 -2.372.354,70 

Cena dodatečných prací dle 
Dodatku č. 1 pro část 1 732.397,12 153.803,40 886.200,52 

Celkové snížení ceny dle 
Dodatku č. 1 pro část 1 -1.228.226,60 -257.927,59 -1.486.154,19 

Cena díla dle Dodatku č. 1 
pro část 1 9.879.561,15 2.074.707,84 11.954.268,99 
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 Cena bez DPH v Kč DPH 21% v Kč Cena vč. DPH v Kč 

Cena neprováděných prací 
dle Dodatku č. 1 pro část 2 - 69.738,65 - 14.645,12 - 84.383,77 

Cena dodatečných prací dle 
Dodatku č. 1 pro část 2 106.304,42 22.323,93 128.628,35 

Celkové navýšení ceny dle 
Dodatku č. 1 pro část 2 36.565,77 7.678,81 44.244,58 

Cena díla dle Dodatku č. 1 
pro část 2 886.170,63 186.095,83 1.072.266,46 

Celkové snížení ceny díla 
dle Dodatku č. 1 pro část 1 
a 2 

-1.191.660,83 -250.248,78 -1.441.909,61 

Cena díla dle Dodatku č. 1 
celkem 10.765.731,78 2.260.803,67 13.026.535,45 

 
1.3. Přípustnost změn 

 
Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), tím, že: 

Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 1 a 2 naplňují režim přípustné 
změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto odchylky nutných změn 
materiálů, resp. postupů a odpočet prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota 
změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu neprováděných  
a dodatečných prací dle změnových listů č. 1 a 2 činí 2 869 063,70 Kč bez DPH, což představuje 
23,99 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty 
závazku, tj. původní celkové ceny díla. 
 

2. Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 

odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je 
objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto 
smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv 
k uveřejnění. 

 
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. 

Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění 
v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle 
podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku. 

 
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky. 
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5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 85. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 
24.08.2021. 

 
Přílohy dodatku smlouvy: 
příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 a 2 
příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn  
 
 
 
 

    Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 
 

    _________________________   __________________________ 
    Petr Korč      Ing. Tomáš Svetko 
    primátor                                                           jednatel společnosti LB 2000 s.r.o.  
   
 
   
 
 


