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DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0052 uzavřené dne 24.3. 2022

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

město Orlová
zastoupené : Lenkou Brzyskowskou, starostkou města
se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
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 Městského úřadu Orlová, tel. č. +
420 596 581 421, e-mail martina.szotkowska@muor.cz

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí, tel. č. +420 596 581 439, +420 603 336 128,

e-mail alena.kasanova@muor.cz
- Ing. Iveta Ptoszková, realizace investičních akcí, 596 581 433,

e-mail iveta.ptoszkova@muor.cz
- Kateřina Kolenčíková, realizace investičních akcí, +420 596 581 145, +420 730 572 310,

e-mail katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel HGH safety s.r.o.
se sídlem : Drahobejlova 1078/10, 190 00 Praha 9
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl .C, vložka 211957,
dne 19. června 2013
zastoupený : Ing. David Hoďa, jednatel společnosti
IČO : 01807544
DIČ : CZ01807544, je plátcem DPH
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 262206156/0300

Osoba pověřená jednat ve věcech smluv
- Ing. David Hoďa, jednatel, tel. č.
- Mgr. Ing. Lešek Harok, jednatel, t
-

Koordinátor bezpečnosti
- Ing. David Hoďa,
- Mgr. Ing. Lešek Harok,
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(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“) 
 
 
 

  V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, Smluvní strany uzavřely dne 24.3. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0052  na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. 

 
Z důvodu zúžení předmětu plnění na základě zrušení akce „Vybudování dešťové kanalizace v areálu 
hřbitova O/Město, 2. část“ se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č.1., ve kterém se upravují 
(vypouští) ustanovení smlouvy týkající se této zrušené akce. 
 
 
 

II. 
Předmět dodatku 

 
   I. V souladu s čl. VII. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 7.3 se Smluvní strany dohodly na  

změně čl. II. – „Předmět plnění“, Smlouvy, na změně čl. III. – „Doba plnění, místo plnění“, 
Smlouvy a  na změně čl. IV. – „Cena a platební podmínky“, Smlouvy  
 
Nové znění bodu 2.1.1.a 2.1.2. čl. II. – „Předmět plnění“, Smlouvy: 

 
 
2.1.1. 
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem  
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění (dále jen „nařízení vlády č. 
591/2006 Sb.“), během realizace staveb: 
 
1. „Výměna povrchu travnaté plochy fotbalového hřiště“ 
2. „Chodník na ul. Ostravská O/Město“ 
3. „Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové-Lutyni“ 
4. „Oprava chodníku od čp. 834 po čp. 841 v O/Lutyni“ 
5. „Rekonstrukce parkoviště a chodníku vč. odvodnění za DKMO u domů čp. 871-873 v Orlové-Lutyni“ 
6. „Revitalizace prostranství v areálu letního kina“ 
7. „Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, O/Lutyně“ 
8. „Oprava povrchu komunikace ul. Potoční v Orlové“ 
9. „Parkovací objekty MěP Orlová na ul. Polní 973“ 
 
 
2.1.2. 
Zpracování „Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ (dále „Plány BOZP“) pro část 
realizace staveb. Plány BOZP budou zpracovány v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to v části realizace u níže 
uvedených staveb: 
1. „Výměna povrchu travnaté plochy fotbalového hřiště“ 
2. „Chodník na ul. Ostravská O/Město“ 
3. „Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové-Lutyni“ 
4. „Oprava chodníku od čp. 834 po čp. 841 v O/Lutyni“ 
5. „Rekonstrukce parkoviště a chodníku vč. odvodnění za DKMO u domů čp. 871-873 v Orlové-Lutyni“ 
6. „Revitalizace prostranství v areálu letního kina“ 
7. „Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, O/Lutyně“ 
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8. „Oprava povrchu komunikace ul. Potoční v Orlové“ 
 
Aktualizace „Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ (dále „Plány BOZP“) pro část 
realizace staveb. Plány BOZP budou zpracovány v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to v části realizace u níže 
uvedených staveb: 
 
1. „Parkovací objekty MěP Orlová na ul. Polní 973“ 
 
 
Nové znění bodu 3.1. čl. III. – „Doba plnění, místo plnění“, Smlouvy: 
 
3.1. 
1. „Výměna povrchu travnaté plochy fotbalového hřiště“ 
Předpokládaný termín zpracování Plánu BOZP: 05/2022  
Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora:         06-08/2022  
 
2. „Chodník na ul. Ostravská O/Město“ 
Předpokládaný termín zpracování Plánu BOZP: 05/2022  
Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora:         06-12/2022  
 
3. „Rekonstrukce chodníku od ZŠ U Kapličky po čp. 905 v Orlové-Lutyni“ 
Předpokládaný termín zpracování Plánu BOZP: 06/2022  
Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora:         07-12/2022  
 
4. „Oprava chodníku od čp. 834 po čp. 841 v O/Lutyni“ 
Předpokládaný termín zpracování Plánu BOZP: 05/2022  
Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora:         06-09/2022  
 
5. „Rekonstrukce parkoviště a chodníku vč. odvodnění za DKMO u domů čp. 871-873 v Orlové-Lutyni“ 
Předpokládaný termín zpracování Plánu BOZP: 06/2022  
Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora:         07-12/2022  
 
6. „Revitalizace prostranství v areálu letního kina“  
Předpokládaný termín zpracování Plánu BOZP: 03/2022  
Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora:         04-07/2022  
 
 
7. „Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, O/Lutyně“ 
Předpokládaný termín zpracování Plánu BOZP: 03/2022  
Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora:         04-07/2022  
 
8. „Oprava povrchu komunikace ul. Potoční v Orlové“ 
Předpokládaný termín zpracování Plánu BOZP: 07/2022  
Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora:         08-11/2022  
 
9. „Parkovací objekty MěP Orlová na ul. Polní 973“ 
Předpokládaný termín aktualizace Plánu BOZP: 05/2022  
Předpokládaný termín výkonu činnosti koordinátora:         06-12/2022  
 
 
Nové znění bodu 4.1. čl. IV. – „Cena a platební podmínky“, Smlouvy 
 

 
4.1. 
Cena   za   sjednanou  činnost  je  stanovena  na  základě zákona č. 526/1990 Sb., o  cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem takto:   
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Zpracování Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 Cena v Kč bez DPH 21 % DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH 
„Výměna povrchu 
travnaté plochy 
fotbalového hřiště“ 

5.000,-Kč 1.050,-Kč 6.050,-Kč 

„Chodník na ul. 
Ostravská O/Město“ 

5.000,-Kč 1.050,-Kč 6.050,-Kč 

„Rekonstrukce 
chodníku od ZŠ U 
Kapličky po čp. 905 
v Orlové-Lutyni“ 

5.000,-Kč 1.050,-Kč 6.050,-Kč 

„Oprava chodníku od 
čp. 834 po čp. 841 
v O/Lutyni“ 

5.000,-Kč 1.050,-Kč 6.050,-Kč 

„Rekonstrukce 
parkoviště a chodníku 
vč. odvodnění za 
DKMO u domů čp. 
871-873 v Orlové-
Lutyni“ 

5.000,-Kč 1.050,-Kč 6.050,-Kč 

„Revitalizace 
prostranství v areálu 
letního kina“ 

5.000,-Kč 1.050,-Kč 6.050,-Kč 

„Stezka pro chodce a 
cyklisty na ul. Kpt. 
Jaroše a Mládí, 
O/Lutyně“ 

5.000,-Kč 1.050,-Kč 6.050,-Kč 

„Oprava povrchu 
komunikace ul. 
Potoční v Orlové“ 

5.000,-Kč 1.050,-Kč 
 

6.050,-Kč 
 

Celkem 
 

40.000,-Kč 
 

8.400,-Kč 48.400,-Kč 

 
 
 
 
 
Aktualizace Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 Cena v Kč bez DPH 21 % DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH 
„Parkovací objekty 
MěP Orlová na ul. 
Polní 973“ 

2.000,-Kč 420,-Kč 2.420,-Kč 

 
 
 
 
 
 
Výkon činnosti koordinátora BOZP 
 Cena v Kč bez DPH 21 % DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH 
„Výměna povrchu 
travnaté plochy 

24.000,-Kč 5.040,-Kč 29.040,-Kč 
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fotbalového hřiště“ 
„Chodník na ul. 
Ostravská O/Město“ 

56.000,-Kč 11.760,-Kč 67.760,-Kč 

 
„Rekonstrukce 
chodníku od ZŠ U 
Kapličky po čp. 905 
v Orlové-Lutyni“ 

48.000,-Kč 10.080,-Kč 58.080,-Kč 

„Oprava chodníku od 
čp. 834 po čp. 841 
v O/Lutyni“ 
 

32.000,-Kč 6.720,-Kč 38.720,-Kč 

„Rekonstrukce 
parkoviště a chodníku 
vč. odvodnění za 
DKMO u domů čp. 
871-873 v Orlové-
Lutyni“ 

48.000,-Kč 10.080,-Kč 58.080,-Kč 

„Revitalizace 
prostranství v areálu 
letního kina“ 

32.000,-Kč 6.720,-Kč 38.720,-Kč 

„Stezka pro chodce a 
cyklisty na ul. Kpt. 
Jaroše a Mládí, 
O/Lutyně“ 

32.000,-Kč 6.720,-Kč 38.720,-Kč 

„Oprava povrchu 
komunikace ul. 
Potoční v Orlové“ 

32.000,-Kč 6.720,-Kč 38.720,-Kč 

„Parkovací objekty 
MěP Orlová na ul. 
Polní 973“ 

56.000,-Kč 11.760,-Kč 67.760,-Kč 

Celkem 360.000,-Kč 75.600,-Kč 435.600,-Kč 

 
 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0052 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, 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. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
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zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze
smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo.
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny
a prohlašují, že nakládání se smlouvou a dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat
povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
6. Tento Dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 ze dne 18.12.2019.

V Orlové dne V Třinci dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

vedoucí odboru rozvoje a investic
na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020

Ing. David Hoďa
Jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:


