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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S00072/2018 

 
 
uzavřený smluvními stranami 
 
1. Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 
městský obvod Proskovice 
se sídlem    Světlovská 82/2, 724 00 Ostrava-Proskovice 
IČO:   00845451 
DIČ:   CZ00845451 
Oprávněná osoba:   Mgr. Marie Matějová, starostka  
Kontaktní osoba:  XXXXXXXXXXXXXX, úsek majetkoprávních záležitostí a stavební správy 
E-mail:   XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Profil zadavatele:  http://www.ostrava-proskovice.cz  
na straně objednatele 
 

a 
 
2. Štěpán Vašinka 

místo podnikání XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      
Zapsaná u Živnostenského úřadu, Magistrátu města Frýdek – Místek, pod č.j. ŽÚ/1491/06/Pol, 
ev.č..: 380202-83644 
IČO:  60292849 
DIČ:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Jednající:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXXX 
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXX 
Telefon, email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
na straně zhotovitele  

 
 

I. 
Preambule 

 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 5. 2018 uzavřely smlouvu od dílo č. S00072/2018, jejímž 

předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice“ 
a závazek objednatele uhradit zhotoviteli cenu díla. Tato smlouva je dále označována též jen jako 
„Smlouva“.  

2. Jelikož v průběhu provádění díla podle Smlouvy vyvstala potřeba méněprací a víceprací, přistupují smluvní 
strany v souladu s ust. čl. XIV. odst. 3 Smlouvy k uzavření tohoto dodatku.  

 
 

II. 
Předmět dodatku  

 

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla spočívající v méněpracích a vícepracích dle tohoto článku 
dodatku.  
 

http://www.ostrava-proskovice.cz/
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2. Zhotovitel se zavazuje, že oproti rozsahu díla sjednanému ve Smlouvě neprovede práce a nedodá materiál 
v rozsahu uvedeném v „Změnovém listu č. 1“, který tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 
Ve Změnovém listu č. 1 jsou uvedeny méněpráce, včetně jejich odůvodnění a vlivu na cenu díla, a dotčená 
část díla. Změny díla dle Změnového listu č. 1 mají vliv na cenu díla sjednanou ve Smlouvě, když cenu 
snižují o 647.702,74 Kč bez DPH.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že oproti rozsahu díla sjednanému ve Smlouvě provede práce a dodá materiál 
v rozsahu uvedeném v „Změnovém listu č. 2“, který tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 
Ve Změnovém listu č. 2 jsou uvedeny vícepráce, včetně jejich odůvodnění a vlivu na cenu díla, a dotčená 
část díla. Změny díla dle Změnového listu č. 2 mají vliv na cenu díla sjednanou ve Smlouvě, když cena 
víceprací činí 715.531,99 Kč bez DPH.  

4. Změna rozsahu díla v rozsahu dle tohoto článku dodatku nemá vliv na dobu plnění díla sjednanou v čl. III. 
odst. 2 Smlouvy.  

5. S ohledem na změny díla a jejich ocenění ve Změnovém listu č. 1 a ve Změnovém listu č. 2 se smluvní 
strany dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. IV., odst. 1 Smlouvy. Cena díla bez DPH se oproti 
Smlouvě mění a tímto dodatkem se sjednává ve výši: 5.353.485,- Kč (slovy: pět-milionů-tři-sta-padesát-tři-
tisíce-čtyři-sta-osmdesát-pět-korun-českých) bez DPH.  

6. Výkaz výměr a specifikace prací a dodávek uvedených ve Změnovém listu č. 1 a ve Změnovém listu č. 2 
mění výkaz výměr a specifikaci prací a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 a 
nedílnou součást Smlouvy.  

 
III. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.  
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv. 
3. Případná neplatnost některého z ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.  

4. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek 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. 

6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

7. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 1. zasedání 
konané dne 1. 11. 2018, pod bodem usnesení č. 0008/ZMOb-Pro/1822/1. 
 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
 

1. Změnový list č. 1  
2. Změnový list č. 2 

 
V Proskovicích dne ……………………..    V XXXXXXXXX dne ……………………… 
 
 
 
 
………………………………………………..                                           ………………………………………………. 
                Za objednatele                                                                                    Za zhotovitele 
    Mgr. Marie Matějová, starostka         Štěpán Vašinka, majitel 


