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 Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 230/2016  

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
1.  
Objednatel:    Město Kop řivnice 
Sídlo:   Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupen:  Ing. Miroslav Kope čný – starosta 
Zástupce pro věci technické: Ing. Arch. Milan Šmíd – pověřený řízením odboru rozvoje města,  

Ing. Pavlína Gajdušková, referent odboru rozvoje města 
IČ:    00298077 
DIČ:   CZ00298077 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 1767241349/0800 
Tel.:   +420 556 879 411  
ID datové schránky:  42bb7zg 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:   KONEKO, spol. s r.o. 
Sídlo:    Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 166 vložka C 
Zastoupen:   Ing. Old řich Kazda  - jednatel 
IČO:    00577758 
DIČ:    CZ 00577758 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. pobočka Ostrava 329243761/0100 
Tel/mail:        koneko@koneko.cz 
Zástupce pro věci technické:  Ing. Sergej Gorbunov  
ID datové schránky:  dejgciq 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba 
podpisu jiné osoby. 
 
1. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované ve smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2016 pro objednatele 
(veřejného zadavatele) na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou 
o dílo a předat je objednateli. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí: „Odkanalizování místních částí 
Vlčovice a Mniší“ (dále jen „PD“).  
 
2. 
V průběhu zpracování PD a projednání umístění stavby kanalizace na území místní části Mniší došlo k 
rozsáhlé kolizi se stávajícími vodovodními řady DN 125 a DN 100 ve vlastnictví SmVaK Ostrava, a.s., a to 
v úseku od silničního mostu (křížení s Lubinkou) až po vodojem Mniší v délce cca 1 km. Skutečné trasování 
těchto vodovodních řadů upřesnil jejich vlastník až v průběhu zpracování PD na kanalizaci.  V uvedeném 
kolizním úseku je možno kanalizaci umístit za předpokladu, že bude vodovod DN125 trvale odstaven 
z provozu a dále bude provozován pouze řad DN 100, popř. oba stávající vodovodní řady budou nahrazeny 
jedním s vyšší dimenzí. Pro návrh trasy kanalizace je nutné provést hydrotechnické posouzení zásobování 
této lokality pitnou vodou pouze jedním vodovodním řadem, které vyhodnotí tlakové poměry v území. Toto 
posouzení včetně provozního ověření bude provedeno fyzicky měřením na jednotlivých vodovodních řadech 
vlastníkem vodovodního řadu SmVaK Ostrava, a.s. a zároveň proběhne  zátěžový test vodovodního řadu 
DN 100 s vyřazením duplicitního řadu DN 125.  Řešení PD kanalizace závisí na kalibraci hydraulického 
modelu vodovodu a stanovení rozhodného závěru, zda řad DN 100 je dostatečně kapacitní nebo bude nutno 
zvětšit kapacitu na DN150 a tím pádem vybudovat nové vedení vodovodního řadu. Do doby vydání tohoto 
posouzení, které závisí na povětrnostních podmínkách (nelze realizovat v období mrazů), nelze pokračovat 
ve zpracování PD pro místní část Mniší. V termínu do 28. 2. 2017 bude znám výsledek tohoto posouzení a 
v zájmu objednatele je posečkat na rozhodnutí, které umožní řešit PD kanalizace ve významné části Mniší. 
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Vzhledem k tomu, že zpracování posudku, jeho projednání a zapracování do PD má významný vliv na 
změnu termínu provedení díla, dohodly se Smluvní strany na úpravě práv a povinností vyplývajících ze 
Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 
 

3. 
Předmětem dodatku č. 1 jsou následující změny výše uvedené smlouvy: 
 
V článku III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA se odstavec 2. písm. B nahrazuje novým zněním: 
B.            DUR dle čl. II. odst.3. písm. B v termínu do 21.6.2017  
                 

 

 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho přečtením přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 230/2016 ze dne 22. 7. 2016 zůstávají v platnosti v plném rozsahu. 
Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí.  

3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení. 

4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 59. schůzi konané dne 
28.2. 2017 usnesením č. 1839. 

 

V Kopřivnici dne 3.3.2017      V Ostravě dne 22. 2. 2017 
 
 
 
 
…………………………      ………………………………… 
za objednatele        za zhotovitele 
Ing. Miroslav Kopečný      Ing. Oldřich Kazda 
starosta       jednatel 

 


