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Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 236/2017 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel  M ěsto Kop řivnice 
Na adrese:  Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupené:  Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 
kontaktní osoba ve věcech technických:  

Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic 
Ing. Pavlína Gajdušková – referent oddělení investic 

IČ:    002 98 077  
DIČ:   CZ 002 98 077 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice 
Číslo účtu:  1767241349/0800 
Telefon:   +420 556 879  411 
IDDS:    42bb7zg 
 
dále jen „objednatel“ 

 

2.  Zhotovitel  MH-STAVBY, s.r.o.  
 Sídlo: V Poli 904/16, 70030 Ostrava 
 Zastoupen: Ing. Daniel Martišovský, jednatel 
 kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Daniel Martišovský, jednatel 
 kontaktní osoba ve věcech technických: Lubomír Průša, stavbyvedoucí 
 IČ: 277 76 506 
 DIČ: CZ27776506    
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 210200449/0300   
  zapsán v OR: vedený u Ks v Ostravě oddíl C, vložka 29410, 30.srpna 
   2006  
 dále jen „zhotovitel“ 
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II. 
Preambule 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. 236/2017 (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavázal 
provést pro objednatele dílo spočívající v provedení zateplení obvodových stěn a 
soklu vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem ETICS, částečné 
výměně otvorových výplní (okna, dveře), sanování atiky, provedení 
vzduchotechniky (větrání) objektu, úpravě zpevněných ploch a oplocení v objektu 
Domu dětí a mládeže v Kopřivnici (dále jen „dílo“), kdy rozsah díla je stanoven 
mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „Dům dětí mládeže 
v Kopřivnici – energetická opatření“ v Kopřivnici“ v rozsahu dle DPS z 10/2015 
vypracovanou společností Kamil Mrva Architects, s.r.o. Záhumenní 1358/30C, 
742 21 Kopřivnice (dále jen „projektová dokumentace“). Objednatel se výše 
uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

 
III. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění z důvodu pozdějšího 
ukončení procesu zadávacího řízení a podpisu smlouvy oproti původnímu 
předpokladu, a tedy se dohodly na změně ustanovení článku VI. odst. 2. 
smlouvy, který upravuje Termín plnění, když toto ustanovení nově zní 
následovně: 

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho 
protokolárního předání objednateli. 
Termíny provádění díla: 
- zahájení prací 15.6.2017 na základě výzvy po předání staveniště zhotoviteli 
- termín dokončení a předání celého díla: 14.9.2017. 
- závazný termín pro dokončení stavebních prací uvnitř objektů tzn. výměna oken, 
vnitřních parapetů, opravy vnitřních omítek, malby, úklid: 29.8.2017“. 

2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě přílohy č. 2 smlouvy – časový 
harmonogram postupu provedení díla, přičemž aktualizované znění přílohy č. 2 
smlouvy tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3. Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem přímo či nepřímo 
dotčena, zůstávají beze změn. 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních 
stran. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i 
zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. 
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3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy – časový 
harmonogram postupu provedení díla. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění 
objednatel, a to nejpozději do jednoho dne od uzavření tohoto dodatku. 

5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 
70.schůzi konané dne 15. 8. 2017 usnesením č. 2242. 

 

V Kopřivnici dne 24.8.2017   V Ostravě dne 7. 8. 2017 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 

………………………………………     ……………………………………… 
Město Kop řivnice      MH-STAVBY, s.r.o.  
Ing. Miroslav Kopečný     Ing. Daniel Martišovský   
starosta       jednatel společnosti   
    


