
Dodatek č. 7 
k e    s m l o u v ě    o   d í l o 

č. 2020/12/0854 
 

(dále jen „dodatek“) 
 

Rekonstrukce bytových domů U Oblouku, Ostrava – Poruba 
 

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

I. 
Smluvní strany 

Objednatel: 
 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 00845451 
DIČ: CZ00845451 
 
Příjemce (zasílací adresa): 
 
Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba 
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba 
zastoupen starostkou MOb Poruba: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1649335379/0800 
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková 
e-mail: hhrbkova@moporuba.cz 
Ing. Roman Gajdušek, 
e-mail: rgajdusek@moporuba.cz 
  

 (dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel: 
 
BYSTROŇ Group a.s. 
se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3238 
zastoupená: Michalem Bystroněm, členem představenstva 
IČO: 27800466 
DIČ: CZ27800466 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 107-1615600277/0100 
telefon: 596 135 305, email: info@bystrongroup.cz 
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Michal Bystroň 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Konečný, ředitel, tel. č. 733 533 138 
 (dále jen „zhotovitel“)  
                    
 
tímto uzavírají dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2020/12/0854 ze dne 02.02.2021 ve znění 
dodatku č.1 ze dne 18.05.2021, dodatku č.2 ze dne 31.08.2021, dodatku č.3 ze dne 

mailto:hhrbkova@moporuba.cz
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02.12.2021, dodatku č.4 ze dne 10.02.2022, dodatku č.5 ze dne 06.04.2022 a dodatku č.6 ze 
dne 30.05.2022, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Rekonstrukce bytových domů 
U Oblouku, Ostrava-Poruba (dále také jen „smlouva“). 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení a předmět změny 

 
1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku 

ze smlouvy a s tím níže uvedené změny: 
2. V suterénu objektu 06 v prostoru Veolie, byla zjištěna přítomnost vody v prohlubni 

výtahové šachty. Voda se v tomto prostoru objevuje nadále, i přes opakované čerpání. 
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení čerpací jímky mimo prohlubeň výtahové 
šachty a osazeno čerpadlo. Jímka bude s šachtou propojena a z této jímky bude voda 
čerpána čerpadlem do splaškové kanalizace pod stropem v 1.PP, v jímce bude systém 
hlídání hladiny vody.  
Jedná se o vícepráce ve výši 43 058,33 Kč bez DPH - rozpočet změnového listu 
oddíl 007/1. 

3. V suterénu objektu 02 (dům 501/10), byla zjištěna přítomnost vody v prohlubni 
výtahové šachty. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení čerpací jímky mimo 
prohlubeň výtahové šachty a osazeno čerpadlo. Jímka bude s šachtou propojena a z 
této jímky bude voda čerpána čerpadlem do splaškové kanalizace pod stropem v 1.PP, 
v jímce bude systém hlídání hladiny vody.  
Jedná se o vícepráce ve výši 58 551,29 Kč bez DPH - rozpočet změnového listu 
oddíl 007/2. 

4. Po úpravě dispozic sklepních kójí v 1.PP domů došlo k úpravě počtu svítidel a 
rozvaděčů. Budou zrušeny litinové šachty spojů zemnícího drátu a svodů. 
Jedná se o méněpráce ve výši 86 969,84 Kč bez DPH - rozpočet změnového listu 
oddíl 007/3. 

5. Skutečná výměra přídlažby a silničních obrubníků byla menší, než předpokládal výkaz 
výměr. 
Jedná se o méněpráce ve výši 25 082,10 Kč bez DPH - rozpočet změnového listu 
oddíl 007/4. 

6. Skutečné množství některých stavebních prací bylo menší než předpokládal výkaz 
výměr – hydrofobní nátěr fasády, osazování hasicích přístrojů, ochranný systém proti 
pádu, nátěr proti graffiti, sklobetonové okno, řezání železobetonu. 
Jedná se o méněprace ve výši 314 125,95 Kč bez DPH - rozpočet změnového listu 
oddíl 007/5. 
 

7. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla. 
Vyčíslení méně a víceprací: 
Celková hodnota víceprací činí        101 609,62 Kč bez DPH. 
Celková hodnota méněprací činí      426 177,89 Kč bez DPH. 
Dojde ke snížení ceny díla celkem o 324 568,27 Kč bez DPH – dle výše uvedených 
rozpočtů změnových listů tvořících přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou 
součástí. 
Cena díla celkem ze smlouvy: 94 700 000,- Kč bez DPH 
Cena díla po započtení uzavřených dodatků: : 96 967 559,04 Kč bez DPH. 
Cena díla po započtení méněprací a víceprací toho dodatku: 96 642 990,77 Kč bez 
DPH. 
Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu 
s § 222 odst.6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přesný rozsah 
je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změna ceny díla.  

 
III. 



Ostatní ustanovení 
  
1. Tento dodatek č.7 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0854 ze dne 02.02.2021 ve znění 

dodatku č.1 ze dne 18.05.2021, dodatku č.2 ze dne 31.08.2021 dodatku č.3 ze dne 
02.12.2021, dodatku č.4 ze dne 10.02.2022, dodatku č.5 ze dne 06.04.2022 a dodatku 
č.6 ze dne 30.05.2022 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas 
s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást 
tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020/12/0854 ze dne 02.02.2021, dodatku č.1 ze 
dne 18.05.2021, dodatku č.2 ze dne 31.08.2021 dodatku č.3 ze dne 02.12.2021, 
dodatku č.4 ze dne 10.02.2022, dodatku č.5 ze dne 06.04.2022 a dodatku č.6 ze dne 
30.05.2022 zůstávají beze změn. 

 
 
O uzavření tohoto Dodatku č.7 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0854 ze dne 02.02.2021 ve znění 
dodatku č.1 ze dne 18.05.2021, dodatku č.2 ze dne 31.08.2021 dodatku č.3 ze dne 
02.12.2021, dodatku č.4 ze dne 10.02.2022, dodatku č.5 ze dne 06.04.2022 a dodatku č.6 ze 
dne 30.05.2022 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3232/RMOb1822/86 
ze dne 15.07.2022 
 
V Ostravě dne: 19.07.2022 
 
 
 
 
…………………………………                ……………………….…… 
za objednatele                za zhotovitele 
Mgr. Petra Brodová, MPA,                 Michal Bystroň   
místostarostka                člen představenstva  


