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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č.2016/D/0076
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Jméno:
Zastoupené:
Sídlo:
IČO:
K technickým věcem pověřen

Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964

(dále jen „Objednatel")

1.2 Jméno: E.PROXíMA, s.r.o.
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc
IČO : 253 95 602
Bankovní spojení:

Tel. :
Email:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel")

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s Přílohou č.1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 Obchodní
podmínky pro zhotovení stavby, či. 4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva") dohodly na tomto Dodatku č. 4, a to z důvodu
změny termínu realizace díla.

Článek 3. SoD č. 2Q16/D/0076 Lhůty a termíny, odst.2 se ruší a nově zní takto:

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do 30.6.2018.

Nedílnou součástí Dodatku č,4 výše citované Smlouvy se stává ZL č.13.



3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 v jejím znění a ve znění Dodatku
č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinností.

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 4 souhlasí a že Dodatek č. 4
byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůíe, prosté omylů.

3.3 Tento Dodatek č. 4 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží
Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.

3.4 Uzavření tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č.^3>
konané dne&>.i2,2e*9 usnesením č.fis&l*0*"?:

3.5 Smíuvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č.4 bude v souladu se zák.
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smíuv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.
Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a
metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

3.6 Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnost
Dodatku č.4 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru
smluv.

V Kuřimi, dne : 2i ,\2. ,2.o\^ V Olomouci, dne : •Z<=s \z_. z.<=s \ y-

Za Objednatele Za

gr Ing. Drago/Sukalovský ing. Petr Entner
sřarasřa jednatel



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 13 
Zhotovitel: E.PROXiMA, s.r.o. 
nvestor: Město Kuřim Datum: 13.12.2017 

Název akce: Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

poštouD e-mailemK faxemlZI osobně ^ 

Předmět změny: Prodloužení termínu realizace díla 
Popis a zdůvodnění změny: 
Optimalizací využití území, které je dle platného územního plánu města zařazeno do ploch 
sportovního vybavení, a v souvislosti s činností dalších investorů v zájmovém území, došlo 
během provádění stavby ke změně tras inženýrských sítí. Záměrem je zlepšení 
(optimalizace) technického řešení infrastruktury sportovního areálu i dotčené stavby, které 
nemění povahu veřejné zakázky. Tato změna vyžaduje čas na jejich nové provedení a je pro 
řešení celého sportovního areálu nezbytná. Nelze ji provést jiným dodavatelem, protože nová 
trasa zasahuje do území původní stavby a změna dodavatele by přinesla pro zadavatele 
veřejné zakázky technické a ekonomické obtíže. Změna technického řešení vyvolává také 
změnu termínu dokončení stavby, která rovněž nemění povahu veřejné zakázky. 
V souladu s ustanovením přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076 , Obchodní podmínky pro 
zhotovení stavby, či. 4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt, podala společnost 
E.PROXIMA žádost o prodloužení termínu dokončení díla „Městská sportovní hala v Kuřimi", 
objektů SO 01 Sportovní hala, SO 02 Venkovní plochy a SO 03 Inženýrské sítě, za 
předpokladu dodání projektové dokumentace pro stavební povolení do 31.10.2017: 
Termín dokončení SO 01 Sportovní hala do 15.4.2018 
Termín dokončení SO 02 Venkovní plochy do 31.5.2018 
Termín dokončení SO 03 Inženýrské sítě do 31.5.2018 
Rada města s prodloužením termínu dokončení díla souhlasila usnesením č. 550/2017 

Dne 5.10.2017 nabyla právní moci změna rozhodnutí o umístění stavby - změna vedení 
inženýrských sítí čj . MK/13792/17/OSŽP ze dne 18.9.2017. 
Dle platného územního rozhodnutí lze provádět tyto inženýrské sítě - NN, SLP, VO, 
plynovod, komunikace. Avšak realizace těchto sítí je z technologických důvodů prakticky 
možná až po provedení nejníže umístěných sítí dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu, 
jejichž realizaci je zhotovitel oprávněn zahájit až po nabytí právní moci rozhodnutí o změně 
stavby před dokončením. 
Aktuálně probíhá projednání s DOSS a správci sítí. Předpoklad získání změny stavby před 
dokončením je konec února 2018. Z tohoto důvodu je zprovoznění stavby dle schváleného 
usnesení nereálné. 

Účastníci výstavby se shodli na reálném termínu pro dokončení stavebních prací na díle 
30.6.2018. 
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 
nevede k podstatnému rozšíření rozsahu plnění, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ve 
prospěch zhotovitele. Posunutí termínu realizace stavby do zimních měsíců vzhledem 
k charakteru stavebních prací na inženýrských sítích nezvýhodňuje zhotovitele, kromě toho 
podstatná část smluvních jednotkových cen zůstává zachována. Uvedené změny proto 
nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

Počet připojených listů specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele K i l chyba v PD D chyba zhotovítelen vyšší mocD jiné okoínostO 
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Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byia zhotovitelem
předložena na jednáních a řádně projednán

Stanovisko projektanta stavby:
K prodloužení termínu realizace díla nemáme připomínky.
Z hlediska technického k navržené optimalizací trasování inženýrských sítí
v zájmovém území řešené jiným projektantem akceptujeme za podmínky zachování
napojovacích bodů inženýrských sítí a jejích parametrů a vyřešení odvodnění
bezprostředního okolí haly. Samotný objekt sportovní haly nesmí být těmito
změnami dotčen.

Změnový list vystavil:

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresu:
Cena méněprací bez DPH ;

0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

0 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

30.6.2018

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve
stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo

celé dílo.
P

Datum: -^.AZ-. ^cA^-

Podpis z

Datum:



to K Liřiro 
Jungmannova 96; 
664 34 KuFim 


