
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 

č. D2014/7/011 
 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava – Městský obvod Martinov 

Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava – Martinov 

zastoupen:  Karlem Civínem – starostou městského obvodu 

         

IČ: 00845451  DIČ: CZ00845451 
Bankovní účet: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  27-1651059369/0800 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 
DEMONTSTAV s. r. o. 
Zengrova 630/83, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
Zastoupen: Rudolfem Čajanem, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 52519 

 

IČ: 278 12 791 DIČ: CZ27812791 
Bankovní účet: KB, a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu:  430329680267/0100 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

 

II. 

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě 

CZ-CPA: 42  

 

1. Zhotovitel se zavázal touto smlouvou provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci 

veřejné zakázky s názvem „Oprava dešťové kanalizace Na Svobodě, II. etapa, Ostrava 

- Martinov“.   
 

2. V rámci realizace zakázky vznikly vícepráce a méně práce, které jsou podrobně 

specifikovány v Příloze č. 1  - Položkový rozpočet VCP a MP. Zhotoviteli bylo dále 

z důvodu víceprací a zastavení stavby při řešení problematiky kolize plynu a kanalizace 

znemožněno dokončit dílo ve stanoveném termínu. 

 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

Stávající znění čl. III Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 se mění takto:  

 



1. Cena za provedené dílo je stanovena dle výkazu výměr ve výši: 

 

 Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč) 

Cena za zhotovení předmětu 
díla dle smlouvy 

 
5.708.109,00 

 
1.198.702,90 

 
6.906.811,90 

    

Cena víceprací 1.040.786,00 218.565,06 1.259.351,06 

Cena méně prací - 595.942,00 - 125.147,82 - 721.089,82 

Cena dod.č.1 444.844,00 93.417,24 538.261,24 

    

Cena za dílo celkem 6.152.953,00 1.292.120,14 7.445.073,14 

 

IV. 

Doba a místo plnění 

 

1. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel dokončil dílo v termínu posunutém 

o 20 pracovních dnů. 

 

 

X. 

Ostatní ujednání 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. D2014/7/011 zůstávají v plném rozsahu beze změn. 

 

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 

strana obdrží jedno vyhotovení a nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných 

zástupců obou smluvních stran. 

 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. 

 

4. Obě strany prohlašují, že si ustanovení dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu. 

 

5. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu. 

 

 

V. 

Doložka platnosti právního úkonu 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

  
O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Martinov 

usnesením č. 27/2 dne 24. listopadu 2014. Stejným usnesením zmocnila starostu MOb 

Martinov k jejímu podpisu. 

 

 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet VCP a MP 

 

 

V Ostravě dne:  25. listopadu 2014             V Ostravě dne: 24. listopadu 2014 

 

 

VLASTNORUČNÍ PODPIS    VLASTNORUČNÍ PODPIS 

.........................................................   ............................................................ 

Karel Civín      Rudolf Čajan 

starosta městského obvodu    jednatel společnosti  


