
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ č. 2022/MaI/000196/SML/1

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: ATELIER 38 s.r.o.
se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupený Vladimírem Milatou - jednatelem společnosti
IČ 25858343
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku avě oddíl C, vložka 22647
Spojení (telefon, email) atelier38@atelier38.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 14.04.2022 uzavřely smlouvu o dílo č.
2022/SML/000196/SML, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „humanizace Střediska
sociálních služeb č.p. 312 ul. Padlých hrdinů Frýdlant nad Ostravicí – dokončení stavebních úprav“ (dále jen
„SoD“).

II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 k SoD je doplnění znění čl. III. Rozsah a obsah díla a stanovení doby plnění, odst.
3.1 a 3.2 a nové znění čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1.
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Čl. III. odst. 3.1. SoD se doplňuje o znění: 
 
Součástí díla bude projektová dokumentace s názvem „Venkovní objekty“, jejichž rozsah je určen v zápisu 
z výrobního výboru ze dne 09.09.2022, který je přílohou tohoto dodatku. 
 
Čl. III. odst. 3.2. se doplňuje o znění: 
 
Projektová dokumentace „Venkovní objekty“ musí být rozdělena časově do stupňů dle správního řízení: 
 
DUSP včetně podání žádosti na stavebním úřadě: 
Doba realizace: 

- dokumentace pro odeslání na dotčené orgány státní správy (DOSS) – 2 měsíce 
- podání žádosti o společné povolení na stavebním úřadě – 4 měsíce 
celkem 6 měsíců od zahájení prací. 
Zahájení realizace:  
- předpoklad zahájení prací: 2. polovina října 2022 – po nabytí účinnosti dodatku č. 1. 

 
Platba:  
30 % ceny po zpracování dokumentace, která bude odeslána na dotčené orgány státní správy (DOSS) 
60 % ceny po podání dokumentace na stavební úřad (tj. včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek) 
10 % ceny po nabytí právní moci společného povolení  

 
 

DPS včetně položkového rozpočtu: 
Doba realizace: 

- 1 měsíc od zahájení prací. 
Zahájení realizace: 
- po nabytí právní moci společného povolení nebo pokynem zadavatele k zahájení prací na tomto 

stupni PD. 
 
Platba: 
100% ceny po odevzdání díla 
 
 
Čl. V. odst. 5.1 nově zní takto: 
 
5.1 Cena za vypracování projektové dokumentace ve všech stupních je členěna takto: 
 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 

DSP + DUR venkovních sítí 
včetně podání žádosti na 
stavebním úřadě 

 
1.200.000,00 Kč 

 
252.000,00 Kč 

 
1.452.000,00 Kč 

DPS včetně interiéru a 
položkového rozpočtu 

 
1.250.000,00 Kč 

 
262.500,00 Kč 

 
1.512.500,00 Kč 

DUSP venkovní objekty 
včetně podání žádosti na 
stavebním úřadě 

 
340.000,00 Kč 

 
71.400,00 Kč 

 
411.400,00 Kč 

DPS venkovní objekty včetně 
položkového rozpočtu 

 
300.000,00 Kč 

 
63.000,00 Kč 

 
363.000,00 Kč 

 
Cena celkem 

 
3.090.000,00 Kč 

 

 
648.900,00 Kč 

 
3.738.900,00 Kč 

 



3 

III. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací v registru 

smluv. 

2. Ostatní části SoD nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v dosavadním znění. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily 
s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela 
porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.   

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 13.10.2022 usnesením 
č. 97/5.9 

 

Příloha: 

1. Zápis z výrobního výboru ze dne 09.09.2022 

 
Frýdlant nad Ostravicí dne: 25.10.2022   Ostrava dne: 19.10.2022 
 
 
 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   
 
 

 
 
__________________________                _________________________ 

     RNDr. Helena Pešatová                                                                 Vladimír Milata 
          starostka města                       jednatel  
 
 
   


