
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ č. 2022/MaI/000360/SML

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřený 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
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení Komerční banka a.s.
číslo účtu 1322781/0100
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o.
se sídlem V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00 Ostrava
zastoupený Hynkem Raškou, jednatelem společnosti
IČO 26843099
DIČ CZ26843099
Bankovní spojení Komerční banka, a.s.
Číslo účtu 35-1765650237/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 40318
Spojení (telefon, email) Hynek Raška, jednatel společnosti,

tel.:777194325, email: raska.h@centrum.cz
- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 05.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/MaI/000360/SML, jejímž předmětem
je realizace veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vybudování díla s názvem „Vodovod Frýdlant
n.O. – Nová Dědina - lokalita „Za Čeladenkou“- III. a IV. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Předmětem dodatku u stavebního díla „Vodovod Frýdlant n.O. – Nová Dědina - lokalita „Za
Čeladenkou“- III. a IV. etapa“ je změna specifikace vodovodního potrubí a tím i změna ceny díla.
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II. 
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na základě výše uvedeného, že se mění znění smlouvy o dílo v čl. II. odst. 1.  
 
původní znění: 
 
1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši: 
 
 
      Cena díla celkem bez DPH:         7 910 061,14    Kč 
 DPH 21%                1 661 112,84    Kč 
 Cena celkem s DPH:               9 571 173,98    Kč 
 
Zhotovitel je plátcem DPH. 
 
Celková cena je stanovena dle vyplněných výkazů výměr (z jednotlivých položkových rozpočtů a souhrnného 
rozpočtu stavby), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
 nově zní takto: 
 
1. Smluvní strany už na základě pochybení v projektu a na základě navazujícího sdělení autorského dozoru 
v příloze tohoto dodatku, ohledně změny specifikace  typu vodovodního potrubí a jeho rozdílné ceny za (m ) 
se vzájemně dohodly na změně ceny díla v následující výši: 
 
      Cena díla celkem bez DPH:         8 034 946,14   Kč 
 DPH 21%                1 687 338,69   Kč 
 Cena celkem s DPH:               9 722 284,83   Kč 
 
Zhotovitel je plátcem DPH. 
 
Celková cena díla je stanovená na základě doložených změnových listů 01 a 02, které jsou nedílnou přílohou 
tohoto dodatku a byly zpracovány v souladu s ustanovením o změně ceny dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb., § 222 změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 písm. b) bodu 2.  
 
 

III. 
Závěrečná ujednání 

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

smluv. 

2. Ostatní části smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek 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 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.   

5. Uzavření tohoto dodatku o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 19.09.2022         
usnesením č. 96/2.4 . 
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Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: …………….…………..            V Ostravě dne: ……………….…..………. 
 
 
 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   

 
 
 
 

__________________________                __________________________ 
 
     RNDr. Helena Pešatová                                                                      Hynek Raška 
     starostka města                                   jednatel společnosti  
 
 
 
 
 
Přílohy: 

- Sdělení autorského dozoru 
-  Změnové listy 01 a 02 pro stavební objekty SO-01 a SO-02 


