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D O D A T E K  č. 1 
ke smlouvě o dílo na stavbu 

„Rekonstrukce odvodnění CHB Kopřivnice“ 
ze dne 1.8. 2016 uzavřené mezi 

/dále jen „dodatek“/ 
 
 

1.  Domov NaNovo, příspěvková organizace 
 Se sídlem:  Poštovní 912, 742 13, Studénka 
 Zastoupen: Mgr. Lukášem Spurným, ředitelem 
IČ: 488 04 860 

(dále jen „objednatel“) 

 
2. SPO, spol. s.r.o. 

Se sídlem:   Panská 395, 742 13 Studénka  
Zastoupena:  Ing. Růženou Pilchovou Mackovíkovou, jednatelkou 
IČ:   41035321 
DIČ:   CZ41035321 
Bankovní spojení: KB a.s., Studénka 
Číslo účtu:   1500146801/0100 

       
(dále jen „zhotovitel“) 

 

I. 

Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2016 smlouvu o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce 
odvodnění CHB Kopřivnice“ /dále jen „smlouva“/. 
V průběhu provádění stavebních prací nebyly provedeny některé práce (méněpráce), které 
nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat. 
Jedná se zejména o neprovedení těchto prací: 

• anglický dvorek MEA 125x40x60 cm plastový s pochůzí mříží s odvodněním 

• difuzní lišta pod PVC 

• dodávka a osazení příkopových žlabovek 60x40x6 cm 

• doplnění kanalizační šachty D 400 o litinovou mříž a zápachovou uzávěrku 

• geodetické zaměření skutečného provedení 
 
Soupis méněprací je přílohou č.1 tohoto dodatku. 

 
V průběhu provádění stavebních prací byly provedeny některé práce (vícepráce), které nebylo 
možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat. 
Jedná se zejména o provedení těchto prací: 
 

• anglický dvorek MEA 100x40x60 cm plastový s pochůzí mříží s odvodněním 



 

- 2 - 

• okapová chodník z betonové dlažby 60x40x4 cm 

• vyspravení vnitřních stěn v 1.PP - Betonprotekt RT Kematron 

• hydroizolační nátěr na vnitřní stěny – Hidrostop penetrát 

• vyspravení vnějších stěn pod úrovní terénu - Betonprotekt RT Kematron 

• hydroizolační nátěr na vnější stěny - Hydroseal 

• odrezivění zárubní v 1.PP a antikorozní nátěr  

• osazení pachotěsného poklopu 50x50 cm na šachtu v 1.PP, dodávka zpětné klapky na 
kanalizační potrubí před čerpadlo 

• demontáž venkovního výtokového kohoutu na fasádě, demontáž rozvodu, úprava 
rozvodu v 1.PP, osazení nového výtokového kohoutu v 1.PP 

• dodávka a osazení plastového obrubníku podél okapového chodníku 
 

Soupis víceprací je přílohou č.2 tohoto dodatku. 
 

II.  

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto: 

1. Cena sjednaných méněprací činí 104.790,90 Kč bez DPH, DPH 15% je 15.718,60 Kč a 
cena méněprací včetně DPH je 120.509,50 Kč  

2. Cena sjednaných víceprací činí 102.209,10,- Kč bez DPH, DPH 15% je 15.331,40,- Kč 
a cena víceprací včetně DPH je 117.540,50,- Kč 

3. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se upravuje a činí: 

Cena bez DPH    382.271,70,- Kč 
DPH 15 %      57.340,80,- Kč 
Cena vč. DPH    439.612,50,- Kč 

 
III. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 
V Kopřivnici dne 19.10.2016  V Kopřivnici dne 19.10.2016 
 
    ___________________________                               ___________________________ 
               za objednatele                                                                    za zhotovitele 
          Mgr. Lukáš Spurný                      Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, 
                ředitel                               jednatelka společnosti 


