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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 18/2022/OMM 

ze dne 10.5.2022 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel: 
Město Kopřivnice 
Adresa:  Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:            …………………………….., vedoucím odboru majetku města  
IČ:             00298077 
DIČ:                           CZ00298077 
Bankovní spojení:     ……………………… 
Č.účtu :            ………………….. 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
………………………………………………………….......................................... 
                                                  e-mail: ………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
                                                  e-mail: ……………………………………….    
 
 (dále jen „objednatel“) 
 

 
Zhotovitel: 
CONSTRUCTUS s.r.o. 
Adresa:   Raškovice 285, 739 04 Raškovice 
Zastoupeno:    ……………………….., jednatelem 
IČ:    26847779 
DIČ:         CZ26847779 
Bankovní spojení:  …………………. 
Č. účtu:   …………………… 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
………………………………………………………………………………… 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

2. Základní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2022 Smlouvu o dílo č. 18/2022/OMM (dále jen 
„smlouva“) 

2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem: 

 
„Projektová dokumentace - udržovací práce - oprava hřbitovní zdi v 

Lubině“  
(dále jen „dílo“) 

 
 
 
 
 

mailto:magda.sebestova@koprivnice.cz
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Rozsah zpracování díla: 

Dokumentace pro ohlášení stavby na akci „Udržovací práce - oprava hřbitovní zdi v 
Lubině“ bude zpracována 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. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace slouží 
současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a že 
je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného 
zákona a jeho prováděcích předpisů vztahující se k projektové dokumentaci. Nebude-
li odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro ohlášení stavby, 
jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, 
obsahovat zejména požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě 
její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
Projektová dokumentace bude vycházet z požadavků objednatele a vydaného 
závazného stanoviska č.j. 61879/2015/RaA odborem stavebního řádu, územního 
plánování a památkové péče. 

V průběhu zpracování díla došlo ke zpoždění průběhu stanovených prací. 

 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 18/2022/OMM ze dne 10.5.2022. 

 
3. Předmět dodatku 

        

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. III odst. 1 smlouvy,  
který zní nově takto: 
 

1. Termín zahájení: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 16.5.2022. 

2. Termín ukončení a předání kompletního díla včetně podání žádosti o vydání 
stavebního povolení/ohlášení: 15.12.2022  

 

4. Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SoD 18/2022/OMM uzavřené dne 10.5.2022, 
která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem 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 jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení. 
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5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy: 

Příloha č. 1 : Žádost zhotovitele o prodloužení termínu 

 

 
V Kopřivnici dne: 13.10.2022               V Raškovicích dne: 14.10.2022 
 
 
 
Objednatel:                      Zhotovitel: 
 
 

 

 

 

.....................................                                         ..................................... 
…………………………….                                         …………………….. 
vedoucí odboru majetku města    
 
 
 
 
 
 


