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Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 0467/2017 ze dne 8.3.2018 

 
I. 
 

Smluvní strany 
1. Objednatel:  M ěsto Kop řivnice 

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

xxx 
kontaktní osoba ve věcech technických:  

xxx 
IČO:   002 98 077  
DIČ:   CZ 002 98 077 
Bankovní spojení:         xxx 
Číslo účtu:                    xxx 
Telefon:   xxx 
IDDS:    42bb7zg 
 
dále jen „objednatel“ 

 

2.  Zhotovitel  BDSTAV MORAVA s.r.o.  
 Sídlo: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice 
 Zastoupen: Ing. Markétou Formánkovou 
 kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx  
 kontaktní osoba ve věcech technických: xxx  
 IČO: 26807947 
 DIČ: CZ26807947 
 Bankovní spojení: xxx 
 Číslo účtu: xxx 
  zapsán v OR: xxx  
 dále jen zhotovitel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stránka 2 z 4 

 

II. 
 

Základní ustanovení  
 

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že spolu dne 8.3.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je realizace díla „Komunitní centrum Kop řivnice “ v rozsahu dle DPS z 09/2016 
vypracované společností xxx a dále dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele výše uvedené 
stavby a v souladu se zadávací dokumentací včetně jejích příloh (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě 
byl dne 3.9.2018 uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna čl. III Předmět smlouvy odst. 
1 smlouvy a změna čl. VI. Termín plnění odst. 3. smlouvy. 
 

V průběhu realizace stavby „Komunitní centrum Kopřivnice“ vznikla v souvislosti se zjištěním na 
stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení potřeba dodatečných prací a prací, které není 
třeba provádět. Tyto změny budou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Předmětem 
změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce: 
 

Dodatečné a neprovád ěné práce (Vícepráce a méněpráce) 

ZL13 – nová skladba podlahy 2NP (§ 222, odst.6 zákona) 
Po vybourání skladeb stávajících podlah 2. NP byl zjištěn výrazně nerovný podklad stropní 
konstrukce MS-OB, výškově zaměřeny rozdíly až 5 cm. Dle technologického postupu výrobce 
nelze na nerovný povrch přímo pokládat kročejovou izolaci. Stávající nerovnosti je navrženo 
zbrousit, podklad vyrovnat násypem z pórobetonového granulátu. Na vyrovnaný podklad následně 
provést dvojitý pochozí záklop z dřevoštěpkových desek OSB 3 N - 4PD. Po provedení vyrovnání 
podkladu a položení deskového záklopu bude realizována původně navržená skladba v souladu 
s projektovou dokumentací. Oprava hydroizolace po vybouraných podlahách a příček nebude 
prováděna.  
Vícepráce: 333 844,07 Kč bez DPH 
Méněpráce: - 12 890,25 Kč bez DPH 
      
ZL 14 – jádrové omítky (§ 222, odst.6 zákona) 
Po odsekání vnitřních omítek byly zjištěny značné nerovnosti podkladu a křivost svislých konstrukcí 
nově omítaných ploch (plynosilikátové parapetní panely, struskopemzobetonové panely, ztužující 
železobetonové panely). V rámci provádění nových omítek budou povrchy v maximální možné 
míře vyrovnány v souladu s požadavky normy ČSN EN 13914-2. Podklad je doporučeno vyrovnat 
nanesením větší tloušťky jádrové vrstvy (předpokládaný nárůst tloušťky omítky cca 2cm/m2). Před 
prováděním finálních povrchových úprav bude podklad ošetřen v souladu s požadavky 
technologického postupu výrobce omítkových směsí (penetrace, postřik atd.). Nebudou prováděny 
omítky a začištění vnitřního nadpraží v místech instalace SDK kastlíků.    
Vícepráce: 312 787,25 Kč bez DPH 
Méněpráce: -23 088,75 Kč bez DPH 

 

 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2, který upravuje Smlouvu o dílo 
stavby „Komunitní centrum Kopřivnice“ v následujícím znění a obsahu: 
 
 
 
 

 III. 
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Předmět dodatku  
 

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Předmět smlouvy odst. 1 smlouvy, a to tak, že 
předmět smlouvy bude na základě  tohoto dodatku změněn co do rozsahu plnění předmětu díla 
dle přílohy č. 1 – změnové listy č. 13 a 14 včetně položkovýh rozpočtů, kde dochází k navýšení 
rozsahu stavebních prací. Dodatečné práce technicky neoddělitelné od původního zadání 
uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel s provedením těchto prací 
souhlasí a zavazuje se k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené 
v tomto dodatku. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1 smlouvy, který 
upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných  a 
neprováděných prací mění následovně: 

 
Cena celkem bez DPH 

(v Kč) 
DPH celkem 

(v Kč) 

Cena celkem 
včetně DPH (v 

Kč) 

Cena díla dle smlouvy   26 988 140,00 Kč 5.667.509,40 32.655.649,40 

Cena díla celkem dle 
dodatku č. 1 

27 582 014,80 Kč 5 792 223,11 33 374 237,91 

Neprovád ěné práce 
dle dodatku č. 2, § 222 
odst 6 zák. 

-35 979,00 Kč 7 555,59  43 534,59 

Dodatečné práce 
dle dodatku č. 2, § 222 
odst. 6 zák. 

646 631,32 Kč 135 792,58 782 423,90 

Dopad zm ěn do ceny 
díla  - dodatek č. 2 610 652,32 Kč 128 236,99 738 889,31 

Cena díla celkem dle 
dodatku č. 2 

28 192 667,12 5 920 460,10 34 113 127,22 

 

3. Smluvní strany se dohodly z důvodu nezbytnosti provedení víceprací, které si vyžádají 
přiměřené prodloužení doby provádění díla, na změně čl. VI. termín plnění odst. 3 smlouvy, 
který nově zní takto: 

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního 
předání objednateli: 
Dokončení díla a jeho předání a převzetí : do 262 kalendářních dnů od předání staveniště“  

 
4. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti beze 

změny. 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
který zašle správci registru k uveřejnění objednatel.  
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2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 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. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

4. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 95. schůzi 
konané dne 23.10.2018 usnesením č. 3114. 

 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2  jsou přílohy:  

 Příloha č. 1: Změnové listy č. 13 – 14 včetně položkových rozpočtů  
 
 

 V Kopřivnici dne 31.10.2018   V Bruzovicích dne 29.10.2018 

 Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 

 

 Ing. Miroslav Kopečný     Ing. Markéta Formánková 
 starosta      jednatelka      


