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KE SMLOUVĚ O DÍLO

201
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 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
Tel. : 541 422 301
E-mail: posta@kurirn.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

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

vSíanislav 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")

Bankovní ústav:

1.2 Jméno: E.PROXIMA, s.r.o.
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc

253 95 602

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 či. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně
ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dáiejen „Smlouva"), a
to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny



technickým dozorem investora a změny způsobu prokazování víceprací. 
Článek 3. Přílohy č. 1 Smlouvy Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.10 následujícího 
?I]ěnj: 

Změny související s tímto Dodatkem č. 10 jsou vymezeny ve ZL č. 33 a jejich přílohách, 
jedná se zejména o následující: 

- vícepráce a méněpráce vzniklé při změně trasy inženýrské sítě - zpevněné 
komunikace a zpevněné plochy. 

Vícepráce a méněpráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku. 

Článek 4 Smlouvy Cena díla se doplňuje o či. 4.10. 
• cena víceprací bez DPH 2 558 319,96 Kč 

• cena méněprací bez DPH 2 001 869,76 Kč 

• cena Dodatku č. 10 celkem bez DPH 556 450,20 Kč 

• DPH 21% 116 854,54 Kč 

• cena Dodatku č. 10 celkem 673 304,74 Kč 

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.10, či. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy ve znění tohoto 
Dodatku č. 10 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v či. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží 
celková úplata ve výši 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 66 688 342,00 Kč 

Cena Dodatku č.1 bez DPH 865 784,42 Kč 

Cena Dodatku č.2 bez DPH 1 682 595,84 Kč 

Cena Dodatku č.3 bez DPH 3 670 925,83 Kč 

Cena Dodatku č.4 bez DPH 0,00 Kč 

Cena Dodatku č.5 bez DPH 541 951,32 Kč 

Cena Dodatku č.6 bez DPH 2 630 933,42 Kč 

Cena Dodatku č.7 bez DPH 1 237 508,69 Kč 

Cena Dodatku č.8 bez DPH 1 279 978,65 Kč 

Cena Dodatku č.9 bez DPH 0,00 Kč 

Cena Dodatku č.10 bez DPH 556 450.20 Kč 

Cena celkem bez DPH 79 154 470,37 Kč 

DPH 2 1 % 16 622 438,78 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 95 776 909,15 Kč 

Nedílnou součástí Dodatku č. 10 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 33 včetně příloh. 

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, Dodatku č. 8 a 
Dodatku č. 9 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 10 Smlouvy souhlasí a že 
Dodatek č. 10 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

3.3 Tento Dodatek č. 10 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží 
Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. 



3.4 Tento Dodatek č. 10 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. 10 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi
č. 22 konané dne 26.06.2018 usnesením č. 333/2018.

3.6 Smluvní sírany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 10 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. 10 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. 10 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění
v registru smluv.

V Kuřimi, dne: 27.6.2018 V Olomouci, dne : 27.6.2018

Za Objednatele Za Zhotovitele

Mgr Ing. Drago Sukalovský
starosta jednatel
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'Zhotovitel: 
Investor: 

číslo / / 3C 
EPROXIMA, s.r.o. 
Město Kuřim Datum: 21.5.2018 

I Název akce: 
IViestská sportovní hala Kuřim 
ÍZpůsob odeslání / předání 

Odkazy na specifikaci 
na výkresy 

na rozpočtové podklady 
j i a jmou částjuntou vy 

poštou e-mailem AI faxem osobně 

Rozdílový rozpočet 

Předmět zrněny: zrněna ÍO komunikace a zpevněné plochy 

Popis a zdůvodnění zrněny: 

V důsledku rozhodnutí investora o optimalizaci technického řešení infrastruktury 
Sportovního areálu dochází ke změně komunikací, její délky a skladby. 
Ke změně došlo z důvodu plánovaného prodloužení komunikace podél valu 
k atletickému stadionu. Mimo pravidelný pojezd vozidel pro svoz odpadu, která zde 
budou zajíždět, je zde ještě požadavek na možný pojezd ostatních nákladních vozidel 
včetně kamionu a to po propojení komunikací další etapy s hokejovou halou. 
Změna povrchu komunikace je také vyvolána změnou odvodnění ploch v okolí budovy. 

Tato změna závazku podle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zrněna neovlivnila výběr 
dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a 
nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Tato změna v součtu 
s doposud provedenými změnami dle § 222 odst. 5 a 6, po odpočtu nerealizovaných 
stavebních prací nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. 

Použité jednotkové ceny vycházejí ze smluvního rozpočtu a z cenové soustavy UR 1 

i Počet připojených listů specifikací: 
I Důvod vícepráce / méněpráce: 
|záměr objednatele [Xj chyba v PD [ J chyba zhotovitele!.!] vyšší mocLJ jiné okolnosti!"] 



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

Stanovisko projektanta
Bez připomínek.

1

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

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
^ena méněprací bez DPH

2 001 869,79 Kč

Cena víceprací bez DPH :

2 558 319,96 Kč

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.

Výsledná cena změny bez DPH :

556 450,20 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta nezměněna

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 22.5.2018
sss^Sia^SiSžsssaa^sa^SĚSsoíSiiSíssaĚ KSsaSSSJKSSSS

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 22.5.2018
,'^m^^ss^mmmmwm^sm^^^smms^^mssí^^^^!^



Příloha změnového fistu č. 33 

10 100 

Položky č. 11,12,14,15,61 a 62 jsou ceny ze smluvního rozpočtu 

Ostatní položky jsou ceny z cenové soustavy URS 


