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„Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v souběhu s II/447“ 

 

DODATEK č. 2 (SML/0293/2020/MH/2) 

k SOD č. SML/0293/2020/MH 
 

 

 

Smluvní strany:  

 

Objednatel: 

Město Litovel 

Se sídlem:  nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01 

Zastoupené: Viktor Kohout – starosta města  

IČ:  00299138 

osoby oprávněné jednat 

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města 

- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Petr Navrátil                                

 

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel 

číslo účtu: 19-3620811        kód banky: 0100 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Dodavatel: 

Společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

se sídlem: Albertova 229/21, Olomouc 779 00 

Zastoupená: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva  

IČ:  25869523 

DIČ:  CZ25869523 

osoby oprávněné jednat 

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Matušek, ředitel divize liniových staveb  

        Filip Grenar, stavbyvedoucí, Tel: 778 752 722,  

bankovní spojení:  KB a.s., ČSOB a.s.,  

číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300 

Tel.  585 757 041 

na straně druhé (dále jen „dodavatel“) 

 

 

 

I. 

Preambule 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30.10.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

závazek dodavatele provést stavební práce spočívající v realizaci stavebních prací ve formě 

novostavby segregované cyklistické komunikace umístěné zejména v extravilánu a částečně 

v intravilánu podél silnice II/447 spojující město Litovel a jeho místní část Tři Dvory (dále jen 

„Smlouva o dílo”). 
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2. V průběhu realizace díla došlo k násl. změnám díla 

 

• vícepráce 

 

A. Sanace je součástí SO 101:  

Popis změny:  
 

Při realizaci úseku v km 0,525 – 0,865 bylo zastiženo silně neúnosné a podmočené území. V době 

zpracování PD byl terén před vodním tokem Čerlinka suchý, pochůzí a vhodný pro vedení 

cyklostezky. V roce 2020 přišla povodeň, která zaplavila Litovelské Pomoraví. Došlo k rozvodnění 

toku Třídvorka. Voda podmočila terén pro založení cyklostezky. Jediným způsobem zajištění stability 

podloží bylo provedení masivní sanace lomovým kamenem. 

 

 

• méněpráce 

 

B. vodovod-neuznatelné náklady SO 301 
Popis změny: 

Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o., majitel vodovodu, městu Litovel oznámila 28.5.2021, 

že plánovaná přeložka vodovodu v rámci realizace stavby Cyklistická stezka Tři Dvory – Litovel v 

souběhu s II/447“ se nebude realizovat. 

-odkaz na Přílohu č. 2 

 

3. Všechny vícepráce byly vyvolány klimatickými změnami 

 

 

4. S ohledem na uvedenou informaci, byl Objednatel upozorněn Dodavatelem na nutnost 

změny díla o výše specifikované vícepráce a na jejich dopad do ceny díla.  

 

S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na rozsahu výše uvedených 

více a méně prací, kdy uvedená změna představuje nutnost navýšit cenu za dílo o dodatečné 

stavební práce a méněpráce, jež jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2. 

Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 2. 

 

II.  

 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění rozšiřuje o práce 

specifikované v Příloze č. 1 Dodatku č. 2 a současně se zmenší objem prací o práce 

specifikované v příloze č. 2 Dodatku č. 2. 

 

 

III.  

 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění 

následovně:  

 

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1, 2 

Dodatku č. 2 činí:  

 

Cena celkem díla dle SOD:  15 959 437,25 Kč bez DPH  

Cena díla po dodatku č.1:     15 526 204,47 Kč bez DPH  
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Dodatečné stavební práce a realizované stavební práce bez DPH: 

Sanace, dodatečné stavební práce:                                    798 146,92 Kč  

Nerealizace SO 301          - 337 111,92 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem cena dle Dodatku č. 2 461 035,00 Kč 

 

Cena po započetí méně a víceprací:     15 987 239,47 Kč bez DPH 

DPH 21 %               3 357 320,29 Kč      

Celková cena vč. DPH         19 344 559,76 Kč  

 

Cena dodatečných realizovaných stavebních prací SO 101 je blíže specifikována v Příloze č. 1 

tohoto Dodatku č. 2.  

 

Cena nerealizovaného objektu SO 301 je blíže specifikována v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č.2. 

 

V důsledku těchto změn se Smluvní strany dohodly, že Smlouva se mění v čl. 4 Sjednaná doba 

pro provedení díla následovně: 

 

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat předmět díla do 15.10.2021.  

 

 

V. 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají v platnosti. 

 

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností 

originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Dodavatel obdrží dvě vyhotovení.  

 

Dodatek č. 2 nabývá na platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

 

Dodatek smlouvy o dílo č.2 byl schválena na jednání Rady města Litovel dne 23.9.2021.  

 

Přílohy dodatku:  

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn stavby-vícepráce 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změn stavby-méněpráce 

Příloha č. 3 – souhlas s nerealizací přeložky vody (VHS Čerlinka s.r.o. a město Litovel)  

Příloha č. 4 – vyjádření k pracím nad rámec rozpočtu (TDS, projektant, zhotovitel) 

 

 

V Litovli dne:  23.9.2021          V Olomouci dne: 23.9.2021 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------                                                ---------------------------- 

    Viktor Kohout                    Ing. Petr Buchta  

    Starosta města       Předseda představenstva  


