
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ A SOC. ZAŘÍZENÍ, NOVÁ 

DĚDINA  

Číslo objednatele: 040/OI-St/16-Za 

 
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 

organizace 

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23  Ostrava  

Tel : 595 135 911 

Fax : 596 133 729 

Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK 

IČO : 00095711 

DIČ : CZ 00095711 

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 

Bankovní spojení :        Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 43-16732791/0100 

Pověřen k jednání ve věcech 

smlouvy Ing. Jan Lukšo – obchodně-investiční náměstek 

Pověřeni k jednání ve věcech  

realizace stavby:  1) Ing. Radomír Vlk – vedoucí střediska Frýdek-Místek 

 2) Ing. Jiří Kožuch – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek 

 3) Ing. Lucie Rohlová – investiční technik střediska F-M 

 4) Ing. Svatopluk Janečka – pracovník ředitelství Ostrava 

 

 

Zhotovitel:  STASEKO PLUS s. r. o.  

Se sídlem: Kytlická 780, 190 00, Praha 9 

Tel : 558 745 089 

Zastoupen : Petr Horák, jednatel společnosti 

IČO : 25853473 

DIČ : CZ25853473 

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116369 

Bankovní spojení :        ČSOB a. s.  

číslo účtu 164125619/0300 

Pověřen k jednání ve věcech 

smluvních : Petr Horák, jednatel společnosti 

Pověřen k jednání ve věcech 

technických a realizace 

stavby:  Kristián Kukucz, manažer staveb 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.6.2016 smlouvu o dílo týkající se provedení akce 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ A SOC. ZAŘÍZENÍ, NOVÁ DĚDINA“. Při realizace 

stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ A SOC. ZAŘÍZENÍ, NOVÁ DĚDINA „ 

vyvstaly práce, které nebyly původně součástí výkazu výměr, který sloužil k ocenění 

předmětu zakázky.  
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Jejich realizace je nutná a nezbytná pro provedení a užívání předmětu díla. Zároveň došlo 

k identifikování prací, které pro dokončení díla nejsou potřebné a nebudou realizovány.  

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku k uzavřené smlouvě. Předmětem dodatku 

je realizace a dále derealizace prací definovaných v zápise z TDK ze dne 9.9.2016. 

III. 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 zní následovně: 

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 87 dnů od předání staveniště 

zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.  

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní následovně: 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

cena za dílo dle uzavřené smlouvy 2 129 930,52 Kč 

vícepráce dle dodatku č. 1 smlouvy    230.125,44 Kč 

méněpráce dle doatku č. 1 smlouvy      26.889,04 Kč 

Cen celkem za dílo 2.333.166,89 Kč 

 Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.  

IV. 

Závěrečná ujednání 

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 

vyhotovení. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy 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 jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
 

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ 

 

................................................... 

Ing. Jan Lukšo. 

 

V Ostravě dne   V  Českém Těšíně dne  

   

za objednatele 

Ing. Tomáš Böhm 

ředitel  

 

za zhotovitele 

Petr Horák 

jednatel společnosti 

 


