
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo SML/0077/2017/ORM

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Hranice
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupený: Jiřím Kudláčkem, starostou města
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jiří Kudláček, starosta města tel: 581 828 111
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odd. investic tel.: 581 828 200
Mojmír Dohnal, investiční technik tel.: 581 828 231
Bankovní spojení:

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: OHL ŽS, a.s..

Sídlo : Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO : 46342796

DIČ : CZ 46342796

Bankovní spojení :

Číslo účtu :
Zástupce : Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize 3

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- smluvních : Ing. Jaromír Pelinka, MBA
- technických : Ing. Jiří Calábek, Ing.Vladimír Král, Ing. Karel Majkút

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 695.

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

společně také „Smluvní strany“.



1.  
 

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 28.3.2017 Smlouvu o dílo, vedenou pod č. 
SML/0077/2017/ORM  (dále jen „Smlouva o dílo“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
25.7.2017, Dodatku č. 2 ze dne 17.10.2017, Dodatku č. 3 ze dne 22.11.2017, 
Dodatku č. 4 ze dne 22.12.2017, Dodatku č. 5 ze dne 27.4.2018 a Dodatku č.6 ze 
dne 18.5.2018. 

na stavební práce v rámci akce „Dostavba kanalizace Hranice“, kdy předmětem 
díla je provedení stavby „Vybudování dešťové kanalizace“, přičemž předmět díla je 
rozdělen na části: a) Hranice I Pod Křivým – dešťová kanalizace; b) Hranice – ul. 
Kropáčova a Tesaříkova – kanalizace (zahrnuje dešťovou kanalizaci). 

 
 

2. 
 

 Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 7 k výše citované 
Smlouvě o dílo, z důvodů provedení víceprací, které spočívají: 
 
V ulici Kropáčova 
- ve vyfrézování a provedeni obrusné asfaltové vrstvy v tl. 5cm v místech napojení 
ulice Kropáčovy na ulici Mostní a Čs. Armády o výměře 120 m2 
Celková cena činí   95.000,- Kč bez DPH 
                              114.950,- Kč včetně DPH 
 
 
V ulici Pod Křivým 
- ve vyfrézování a provedeni obrusné asfaltové vrstvy v tl. 4cm v místech 
nedotčených výkopem kanalizace o výměře 970 m2.  
Celková cena činí 400.000,- Kč bez DPH 
                              484.000,- Kč včetně DPH 
 
 Tyto vícepráce mění smlouvu tak, že se mění a nově nahrazuje text v článku V.,           
odstavci 5.1, v jeho části jak je dále uvedeno.    
 

Článek V. Cena za dílo, platební podmínky, se v odstavci 5.1. mění část textu 
týkající se ceny za dílo a nahrazuje se nově textem takto:  
 
5.1 Celková cena za dílo, jenž je předmětem plnění smlouvy, v souladu se zadávací 
dokumentací a výkazem výměr činí v konečné výši částku 17 292 838,29 Kč (slovy:  
sedmnáctmilionůdvěstědevadesátdvatisícosmsettřicetosmkorun českých 
dvacetdevět haléřů).   
 
 
 
 
 



 
3.  
 

 Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, 

zůstávají tímto Dodatkem č. 7 nedotčena.  

2. Tento Dodatek č. 7 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku 
v Registru smluv zajistí objednatel.                                                                                                                                                                                 

3. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.   

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo řádně a 
pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

6. Tento právní úkon byl schválen usnesením Rady města Hranic č. 2293/2018 – 
RM ze dne 15.5.2018 

     

 

 

  

V Hranicích, dne ………………….                        V Brně, dne…………… 
 
 
 
 
 
 
________________________________       ________________________________ 

Jiří Kudláček     Ing. Jaromír Pelinka, MBA  
starosta města     ředitel Divize 3 

 
 
 


