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KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/20.12 Sb., občanský zákoník v platném
znění (dále jen „občanský zákoník")

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Jméno: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. pobočka Kuřim

č. účtu: 22824641/0100
Tei. : 541 422 301
E-mail: posta@kurim.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel")

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

č.účtu:
Tel. :
Email:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

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. 9, a to z důvodu



změny termínu realizace díla.
Článek 3. SoD č. 2016/D/0076 Lhůty a terminy, odsL2 se ruší a nově zni takto:

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

- sportovní haly, objektů zpevněných ploch a inženýrských sítí určených k napojení
sportovní haly se sjednává nejpozději do 15.8.2018

- terénních úprav a realizace části dešťové kanalizace IO 301, která bude
prodloužením stoky pro sportovní areál se sjednává nejpozději do 31.8.2018.

Nedílnou součástí Dodatku č.9 výše citované Smlouvy se stává ZL č.32.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2,
Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8 se
nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 9 Smlouvy souhlasí a že
Dodatek č. 9 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

3.3 Tento Dodatek č. 9 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží
Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.

3.4 Tento Dodatek č. 9 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že
práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.

3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 9 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi
č. 20 konané dne 13.6.2018 usnesením č. 315/2018.

3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 9 Smlouvy
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a
udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 9 Smlouvy bude v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění
(dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.") 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.

3.7 Účinnost Dodatku č. 9 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění
v registru smluv.

V Kuřimi, dne : 25.6.2018 V Olomouci, dne : 25.6.2018

Za Objednatele Za Zhotovitele

Mgr Ing. Drago Sukalovský
starosta jednatel



ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 32 
Zhotovitel: 
Investor: 

E.PROXIMA, s.r.o. 
Město Kuřim Datum: 30.05.2018 

Název akce: Městská sportovní hala Kuřim 
Způsob odeslání / předání I poštouQJ e-mailemfX faxem osobněQ 

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy 

na rozpočtové podklady 
na jinou část smlouvy 

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" 

- sportovní haly, objektů zpevněných ploch a inženýrských sítí určených k napojení 
sportovní haly do 15.8.2018 

terénních úprav a realizace části dešťové kanalizace 
prodloužením stoky pro sportovní areál do 31.8.2018 

IO 301, která bude 

Dodatkem č. 4 SOD č. 2016/D/0076 byla prodloužena lhůta pro dokončení stavebních 
prací na 30.6.2018. Předpokladem pro splnění tohoto termínu zhotovitelem bylo získání 
povolení změny stavby před dokončením s nabytou právní moci pro dešťovou a splaškovou 
kanalizaci a vodovod a včasné dodání projektové dokumentace. 
Projektová dokumentace byla dodána s řadou závad a z toho důvodu nebylo možno práce na 
těchto objektech provádět řádně. Dále byla během stavby zjištěna kolize dešťové kanalizace 
s přípojkou dešťové kanalizace hotelu. Také musela být provedena změna trasy pro NN, 
protože EON nepovolil připojení naší přípojky do své trafostanice u wellness Kuřim. 
Výše uvedené skutečnosti nejsou zaviněny činností zhotovitele. 
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje 
ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné 
zakázky. 

Počet připojených listu specifikací: 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele [X] chyba v PD Q chyba zhotov i te le^ vyšší mocD jiné oko lnos tO 



IStanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem
předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.

Stanovisko projektanta stavby:
K prodloužení termínu realizace díla nemáme připomínky.

Změnový list vystavil: příprava staveb
E.PROXIMA, s.r.o.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
iCena méněprací bez DPH :

0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

0 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

sportovní hala -15.8.2018
terénní úpravy - 31.8.2018

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

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 8.6.2018

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 8.6.2018


