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Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 473/2017 

na realizaci ve řejné zakázky: 

„Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní roličky“  

uzavřené 7. 12. 2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel: 

Město Kop řivnice 
Na adrese:  Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupené:  Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí odboru rozvoje města 
    xxx 
kontaktní osoba ve věcech technických:  

Ing. Pavlína Gajdušková – referent oddělení investic  
xxx 

IČ:    00298077  
DIČ:   CZ 00298077 
Bankovní spojení:  xxx  
Číslo účtu:   xxx 
Telefon:   xxx 
IDDS:    42bb7zg 
 
dále jen „objednatel“ 

 

2. Zhotovitel   
JANKOSTAV s.r.o.  
Adresa:    Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice 

      Zastoupen:  Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem 
      IČ:     25855581 
      DIČ:    CZ25855581 
      Bankovní spojení:  xxx 
      Č. účtu:    xxx 
      Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270 
      Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
    Ing. Jiří Tvardek 
    xxx 

Michal Kovalík 
xxx 

 dále jen zhotovitel 

 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku: 
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II. 

Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2017 Smlouvu o dílo č. 473/2017 (dále jen „smlouva“) 
na provedení stavby s názvem “Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní roličky“ (dále 
jen „dílo“). Rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení 
stavby, vypracovanou Ing. Ondřejem Bojkem xxx (dále jen „projektová dokumentace“). 
Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu. 

2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové 
dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele a 
v důsledku změn projektové dokumentace. Navržené změny jsou nezbytné pro provedení 
stavby. Se souhlasem objednatele byly ve smluveném termínu plnění zhotovitelem 
realizovány práce popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.   

 
III.  

Předmět dodatku  
 

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. 3. smlouvy - Předmět smlouvy. 
Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se rozsah díla doplňuje o vícepráce a 
méněpráce specifikované ve změnových listech a položkových rozpočtech, jež jsou 
nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Dodatečné práce uvedené v tomto 
dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci 
díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku. 
 

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 5. odst. 1 smlouvy - Cena za dílo. Cena díla 
se tímto dodatkem mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:   
 

 Cena za dílo celkem bez DPH 1 143 158,61 Kč 
 Méněpráce celkem bez DPH    - 39.552,76 Kč 
 Vícepráce celkem bez DPH      56.396,24 Kč 
 Dopad změn do ceny díla bez DPH      16.843,48 Kč  

 Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 1.160.002,09 Kč 
 DPH 21%    243.600,44 Kč 
 Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH 1.403.602,53 Kč 
 

 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako 
druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly 
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Ostatní náležitosti smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny zůstávají nezměněny. Tento 
dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 
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4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů 

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 90. schůzi dne 
26. 6. 2018 usnesením č. 2888. 

 

V Kopřivnici dne 28.6.2018    V Ostravě dne  2.7.2018 

Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 
 
……………………………………     ……………………………………… 
    
Ing. Miroslav Kopečný      Bc. Lukáš Janko, MBA   
starosta        jednatel společnosti   
    


