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DODATEK č. 1(dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0094 uzavřené dne 11.3.2021

(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
Zastoupen : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou města
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
DIČ : CZ00297577
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu : 103957163/0300

Osoba oprávněná k podpisu a jednání ve věcech této smlouvy na základě Pověření
ze dne 15.1.2020:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic, Městský úřad Orlová, odbor

Osoba pověřené jednat ve věcech technických :
- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí, Městský úřad Orlová, odbor rozvoje a

investic

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel : PROINK, s.r.o
Místo podnikání/Sídlo : Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25076

Zastoupen : Ing. Lenkou Ščupákovou
IČO : 25900056
DIČ : CZ25900056
Bankovní spojení : Raiffeisenbank Ostrava
Číslo účtu : 683052001/5500
Tel. :
E-mail :

dále jen „zhotovitel“

společně dále též označovány jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 11.3.2021 Smlouvu o dílo č. 2021/ORI/S/0094 na poskytnutí
služby zpracování projektové dokumentace pro stavbu pod názvem „PD propojení
cyklostezky ul. Mládí a Sadová“.

Rozšíření předmětu díla o geodetické práce na zaměření variatních tras č. 1 – 3 nad rámec
původního zadání.



Dodatek č. 2021/ORI/S/0094/1 
ke smlouvě č. 2021/ORI/S/0094 

2 
 

II. 
Předmět Dodatku 

 
   I.        V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“ odst. 4, se Smluvní strany dohodly na 
následující změně čl. III. – „ Termín a místo plnění“, bodu 1 Smlouvy. Nové znění bodu 1.: 
 
1. Zhotovitel se zavazuje předat zpracovanou projektovou dokumentaci, statickou vizualizaci 
projektu a stavební povolení v právní moci v termínu nejpozději 31.8.2022. 
 
 
     II.            V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“ odst. 4, se Smluvní strany dohodly na 
následující změně čl. IV. – „Cena“, bodu 1. Smlouvy.  Nové znění bodu 1.: 
 
1. Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 
 
 
Výkonová fáze 

cena v Kč  
bez DPH 

DPH 21% cena v Kč 
celkem vč. DPH 

Provedení sond, stavebně-technický 
průzkum, prověření inženýrských sítí, 
projednání s objednatelem, zajištění 
výškopisu a polohopisu, geodetické 
zaměření apod. 

68 000,- 14 280,- 82 280,- 

Rozšíření předmětu díla o geodetické 
práce na zaměření variatních tras č. 1 – 3 
nad rámec původního zadání. 

43 400,- 9 114,- 52 514,- 

Zpracování dokumentace pro 
společné povolení 197 000,- 41 370,- 238 370,- 

Projednání dokumentace  
s dotčenými orgány a ostatními účastníky 
stavebního řízení včetně  
podání žádosti o stavební povolení 

36 000,- 7560,- 43 560,- 

Zajištění vydání pravomocného stavebního 
povolení 10 000,- 2 100,- 12 100,- 

Zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně listinné a 
elektronické podoby soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 

129 000,- 27 090,- 159 090,- 

Statická vizualizace projektu 
36 000,- 7 560,- 43 560 

Koordinátor BOZP v přípravě stavby    5 000,-   1050,- 6 050,- 
 
Cena celkem 

524 400,- 110 124,- 634 524,- 

  
 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2021/ORI/S/0094 zůstávají v plném rozsahu beze změn.  
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.  
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen
„zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty
stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění
smlouvy v registru smluv.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Uzavření Dodatku bylo schválenou Radou města Orlové č. usnesením 2189/60 ze dne

10.11.2021.

V Orlové dne V Ostravě dne

Za objednatele

Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

Za zhotovitele

Ing. Lenka Ščupáková
jednatelka

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:


