
SMLOUVA č. 2017/MaI/000261/SML/1

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/MaI/000261/SML na vypracování inženýrsko - projektové práce pro

stavbu: „Brána Beskyd I“

uzavřené dne 01.11.2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY:

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
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

tel. č. email:
- dále jako „objednatel“ nebo „příkazce“

a

Zhotovitel: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
se sídlem Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupený Ing. Arch. Martinem Chválkem, jednatelem
IČO 05725674
DIČ CZ05725674
Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 69052
Spojení (telefon, email) tel.: +420 595 693 250, email: info@chvalekatelier.cz
- dále jako „zhotovitel“ nebo „příkazník“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.
Předmět dodatku

SO 12 – Komunikace a zpevněné plochy byl z podnětu objednatele rozdělen na dvě etapy:
1. etapa Komunikace a zpevněné plochy průjezdného úseku ul. J.Trčky od křižovatky s ul. Nádražní

včetně přilehlých parkovacích stání, které nebyly dotčeny změnou DUR,
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2. etapa Komunikace a zpevněné plochy v rozsahu změny DUR – propojení  průjezdného úseku ul. 
J.Trčky po křižovatku s ul. Poštovní. 

Smluvní strany se tímto dohodly na tom, že 2. etapa SO 12 (viz shora) nebude nadále předmětem díla. 
V návaznosti na to dochází i k úpravě doby provedení díla, ceny za dílo a způsobu platby za dílo (viz níže). 
 
Smluvní strany se tedy dále dohodly, že 
čl. III. smlouvy, odst. 3.1 ve znění: 
 
3.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení: 
Termín zahájení: dnem následujícím po dni podání žádosti o změnu územního rozhodnutí. 
Termín ukončení: předáním dokumentace pro projednání s dotčenými orgány státní správy(DOSS) do 60 
kalendářních dnů ode dne zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace. 
Termín ukončení Inženýrské činnosti předáním dokumentace se zapracováním připomínek DOSS zadavateli 
po splnění všech povinností, nejdéle však do 120 dnů od ode dne zahájení prací na tomto stupni projektové 
dokumentace. 

 
Projektová dokumentace pro provádění stavby: 

Termín zahájení: nejdříve dnem následujícím po dni podání žádosti o stavební povolení nebo od pokynu 
objednatele k zahájení prací. 
Termín ukončení: předáním dokumentace pro provádění stavby zadavateli po splnění všech povinností, 
nejdéle však do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací tohoto stupně projektové dokumentace. 
 

 Orientační časový harmonogram vyhotovení všech stupňů projektových dokumentací je přílohou č. 1 této 
smlouvy. 

 
zní nově takto : 
 
3.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení: 
Termín zahájení: dnem následujícím po dni podání žádosti o změnu územního rozhodnutí. 
Termín ukončení: předáním dokumentace pro projednání s dotčenými orgány státní správy(DOSS) do 74 
kalendářních dnů ode dne zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace. 
Termín ukončení Inženýrské činnosti předáním dokumentace se zapracováním připomínek DOSS zadavateli 
po splnění všech povinností, nejdéle však do 134 dnů od ode dne zahájení prací na tomto stupni projektové 
dokumentace. 

 
Projektová dokumentace pro provádění stavby: 

Termín zahájení: nejdříve dnem následujícím po dni podání žádosti o stavební povolení nebo od pokynu 
objednatele k zahájení prací. 
Termín ukončení: předáním dokumentace pro provádění stavby zadavateli po splnění všech povinností, 
nejdéle však do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací tohoto stupně projektové dokumentace. 
 
čl. IV. smlouvy, odst. 4.1  ve znění: 
 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 
Dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) 

 
640.000,- Kč 

 
134 400,- Kč 

 
774 400,- Kč 

Inženýrská činnost DSP, 
projednání dokumentace s 
DOSS 

80 000,- Kč 16 800,- Kč 96 800,- Kč 

Dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) vč. inženýrské 
činnosti 

 
785.000,- Kč 

 
164.850,- Kč 

 
949.850,- Kč 
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Autorský dozor  
90.000,- Kč 

 
18.900,- Kč 

 

 
108.900,- Kč 

 
Cena celkem 

 
1.595.000,- Kč 

 
334.950,- Kč 

 
1.929.950,- Kč 

 
 
 

zní nově takto: 
     

 Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 
Dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) 

 
620.000,- Kč 

 
130 200,- Kč 

 
750 200,- Kč 

Inženýrská činnost DSP, 
projednání dokumentace s 
DOSS 

80 000,- Kč 16 800,- Kč 96 800,- Kč 

Dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) vč. inženýrské 
činnosti 

 
765.000,- Kč 

 
160.650,- Kč 

 
925.650,- Kč 

Autorský dozor  
90.000,- Kč 

 
18.900,- Kč 

 

 
108.900,- Kč 

 
Cena celkem 

 
1.555.000,- Kč 

 
326.550,- Kč 

 
1.881.550,- Kč 

 
 

 
čl. IV. smlouvy, odst. 4.7 ve znění: 
 
   Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím způsobu zaplacení díla: 
Faktura za vyhotovení projektové dokumentace bude zaslána objednateli po předání a po převzetí 
Projektové dokumentace pro projednání s DOSS ve výši 774 400,- Kč včetně DPH. 

Faktura za  inženýrskou činnost bude objednateli předána po podání žádosti o stavební povolení a 
předání čistopisu projektové dokumentace se zapracováním připomínek DOSS objednateli, ve výši 96 800,- 
Kč včetně DPH 

Faktura za dokumentaci pro provedení stavby včetně výkazů výměr a rozpočtů bude objednateli 
předána po předání dokumentace pro provedení stavby ve výši 949 850 Kč včetně DPH. 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace.  
 Faktura za výkon AD bude objednateli předána po předání dokončení stavby ve výši 108 900,- Kč  
 
zní nově takto: 
 
   Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím způsobu zaplacení díla: 
Faktura za vyhotovení projektové dokumentace bude zaslána objednateli po předání a po převzetí 
Projektové dokumentace pro projednání s DOSS ve výši 750 200,- Kč včetně DPH. 

Faktura za  inženýrskou činnost bude objednateli předána po podání žádosti o stavební povolení a 
předání čistopisu projektové dokumentace se zapracováním připomínek DOSS objednateli, ve výši 96 800,- 
Kč včetně DPH 

Faktura za dokumentaci pro provedení stavby včetně výkazů výměr a rozpočtů bude objednateli 
předána po předání dokumentace pro provedení stavby ve výši 925 650 Kč včetně DPH. 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace.  
 Faktura za výkon AD bude objednateli předána po předání dokončení stavby ve výši 108 900,- Kč  
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III. 
Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je 
vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel 
obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. 
 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv. S uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv objednatelem zhotovitel souhlasí. 
Žádné ustanovení tohoto dodatku nepodléhá obchodnímu tajemství a znění lze v plném rozsahu zveřejnit. 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 08.02.2018 usnesením č. -------. 
 
 
 

     Ve Frýdlantu nad Ostravicí,                                     
   
   
      Za objednatele:                                             Za zhotovitele: 
     
 
   
 
 
     ….………………………………….                              …….……………………………………….. 
      RNDr. Helena Pešatová     Ing.arch. Martin Chválek, MBA. 
           starostka města     jednatel 

 
 
 
 


