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   Dodatek 

 

 

Dodatek č.1 

Smluvní strany 

 

                          

dále jen objednatel   dále jen zhotovitel  

 

 

Obsah dodatku 

čl. I. 
 

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo č. smlouvy  S – 102/2016/Mih, ze dne 23. 09. 

2016, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace 

stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy. 

 

 

čl. II. 
 

Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o text následujícího znění: 

 

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto 

dodatku. 

 

čl. III. 
 

Cena díla se upravuje o rozdíl mezi méněpracemi a vícepracemi, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. 

VI. nahrazuje tímto novým zněním. 

 

 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Objednatel:   

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

IČO:                     00845451 

DIČ:                     CZ00845451 (plátce DPH) 

 

 

Příjemce/zasílací adresa: 

Městský obvod Polanka nad Odrou 

Adresa:  1. května 1/2a 

              725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou 

Zastoupení:          Pavel Bochnia, starosta 

IČ:                        00845451 

DIČ:                     CZ00845451 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:      Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:              1649327379/0800 

 

Zhotovitel: 

V. D. Stav – Ostrava s.r.o. 

K Vydralinám 114/5, 725 25 ostrava 

 

 

 

 

Zastoupena:   

Davidem Vavrošem – jednatelem  

 

IČO: 28606191 

DIČ:  CZ28606161 (plátce DPH) 

Peněžní ústav: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:  250723981/0300 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34322 
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   Dodatek 

 

 

Cena bez DPH 970.825 Kč 

DPH 203.873 Kč 

Cena celkem včetně DPH   1.174.698 Kč 

 

čl. IV. 
 

Termín provedení díla se, s ohledem na vícepráce a nevhodné klimatické podmínky upravuje a proto se 

původní znění odstavce 2. v čl. V. nahrazuje tímto novým zněním: 

 

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí  30 týdnů od protokolárního předání a 

převzetí staveniště. Dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do 20. 04. 2017. Tento termín 

provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. XII. této smlouvy. 

 

čl. V. 
 

 

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 806/53 

ze dne 30. 11. 2016. 

2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, 

což stvrzují svými podpisy. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele  

S – 102/2016/Mih, ze dne 22. 04. 2016. 

6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1 

 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

 __________________________________________   _________________________________________  

Datum:  ____________________________________  Datum:  __________________________________   

 

Místo: Ostrava                                                               Místo: ____________________________________   

 

 

 __________________________________________   _________________________________________   

Pavel Bochnia    David Vavroš 

starosta    Jednatel 
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Stavba: 

„Stavební úpravy obecní kaple“ 

Změnový list č. 1 

SOD č:  S - 102/2016/Mih 

Objekt:  Obecní kaple 

Změnu uplatňuje:  Zhotovitel i objednatel 

 

Popis a důvod změny: 

 

VÍCEPRÁCE 

1. Oprava vnitřních omítek – dle PD měly být vnitřní omítky lokálně vyspraveny štukovou 

omítkou, při realizaci bylo zjištěno, že omítky do výšky cca 1,5m jsou zcela degradovány 

vlhkostí, ty musí být odstraněny a narazeny sanační omítkou, v místě kleneb nad okny a 

celého stropu bylo po odstranění několika vrstev maleb zjištěno velké množství trhlin a 

prasklin, ty byly sanovány a pro zajištění kvalitní a trvanlivé povrchové úpravy je nutné 

použít perlinku do stěrky. 

2. Při provádění odkopu zeminy bylo zjištěno, že stávající drenáže a přípojky dešťových 

svodů nejsou funkční, byla provedena jejich výměna 

3. Vnitřní nášlapné vrstvy v objektu měly být dle PD zachovány, při realizaci bylo zjištěno, že 

jsou zcela nesoudržné a bez celkové výměny není možné tyto opravit a následně zaručit 

trvanlivost této opravy, souvrství podlahy byly provedeny nově. 

4. Po oklepání omítek vnitřních a vnějších a odstranění podlahy v objektu, byla zjištěna 

vysoká vlhkost zdiva, zhotovitel navrhuje provedení nízkotlaké injektáže cihelného zdiva, 

v niveletě podlahy, tato sanace byla odsouhlasena zástupcem objednatele, z důvodu 

výrazného prodloužení trvanlivosti prováděné opravy. 

MÉNĚ PRÁCE 

1. objednatel rozhodl, že mříže nebudou opravovány, neboť upouští od jejich instalace 

2. objednatel po odborné konzultaci se zástupcem zhotovitele, upouští od opravy asfaltového 

povrchu kolem objektu, jelikož způsob opravy navrhovaný v PD neřeší řádné odvedení 

dešťových vod od objektu a okolní zástavby, a rovněž nutnost provedení lokálních sanací 

podloží, tyto práce by svým nákladem výrazně zvýšily cenu díla. Objednatel nechá 

zpracovat podrobnou dokumentaci a opravu bude řešit samostatně. 
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   Dodatek 

 

Technické řešení změny: 

 

VÍCEPRÁCE 

1. Otlučení stávajících omítek, provedení sanačních omítek, následně montáž výztužné sítě 

do stěrkového tmelu s povrchovou úpravou sanační štukem. 

2. stávající odvodnění a drenáže budou narazeny novými 

3. stávající podlaha bude vybourána narazena novou betonovou mazaninou vyztuženou kari 

sítí 

4. bude provedena nízkotlaká injektáž podél obvodu základového zdiva, navrtáním a 

následným injektováním 

MÉNĚ PRÁCE 

1. práce nebudou realizovány 

2. práce nebudou realizovány 

 

Dokumentace / přílohy:  1. položkový rozpočet víceprací a méně prací 

Dopad do smluvní ceny: ANO,  

navýšení celkové ceny díla o 3.211Kč bez DPH 

Dopad do smluvních 
termínů: 

ANO,  

z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu měsíce listopadu a také s ohledem na 
provedené vícepráce, které prodloužily nezbytnou technologickou dobu vysychání celé stavby, 
je zhotovitelem požadováno prodloužení termínu dokončení do 31. 04. 2017 a to především 
k současnému poklesu teplot pod hranici, kdy je možné provádět aplikaci finální povrchové 
úpravy 

 

 

Vyjádření TDI: vše souhlasí dle zjištění, na pravidelných kontrolních dnech stavby 

dne: jméno: Roman Mihula podpis: 

Vyjádření zhotovitele:  

dne: jméno: David Vavroš podpis: 

Vyjádření objednatele:  

dne: 

 

jméno:Pavel Bochnia podpis: 
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Stavební úpravy obecní kaple a komunikací

Stavební úpravy obecní kaple

koeficient pro výpočet ceny víceprací dle sod 0,96

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ cena dle koeficient celkem (Kč)

vícepráce změna č.1 

49 978015240RX1 Otlučení omítek vnitřních , plocha A1 vč.proškrábaní spár 

zdiva m2 39,00 10,00 sod 1,00 390,00

28 622-1 Oprava vnitřních omítek sanačních, plochy A1 silikonová 

barva v celé ploše, m2 39,00 999,00 sod 1,00 38 961,00

601 02-1141.RT1Omítka stropů štuková sanační Baumit Sanova, ručně m2 139,31 149,00 urs 0,96 19 926,90

1 612 48-1211.RT2Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit m2 139,31 175,50 urs 0,96 23 470,95

změna č.1 cena celkem 82 748,85

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ cena dle koeficient celkem (Kč)

vícepráce změna č.2 

831 35-0012.RA0Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm m 4,00 1 887,00 urs 0,96 7 246,08

721 24-2111.R00Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kus 2,00 795,00 urs 0,96 1 526,40

831 35-0111.RABKanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm m 8,00 973,00 urs 0,96 7 472,64

212 81-0010.RACTrativody z PVC drenážních f lexibilních trubek,lože a 

obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm m 30,00 313,00 urs 0,96 9 014,40

895 19-1111.R00Drenážní šachtice normální z PE škopku podzemní kus 1,00 2 410,00 urs 0,96 2 313,60

894 21-1141.R00Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 500 kus 1,00 11 390,00 urs 0,96 10 934,40

změna č.2 cena celkem 38 507,52

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ cena dle koeficient celkem (Kč)

vícepráce změna č.3 celkem

48 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 2,87 1 710,00 urs 0,96 4 711,39

271 10-0010.RA0Polštář pod základy ze štěrkopísku m3 2,87 1 309,00 urs 0,96 3 606,56

631 32-0022.RABMazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 10 

cm,vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm m2 28,76 478,00 urs 0,96 13 197,39

změna č.3 cena celkem 21 515,34

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ cena dle koeficient celkem (Kč)

vícepráce změna č.4

281 60-6213.R00Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 80 cm m 24,50 2 685,00 urs 0,96 63 151,20

změna č.4 cena celkem 63 151,20

205 922,91

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ cena dle koeficient celkem (Kč)

změna č.1 méně práce

87 783-2 Údržba, nátěr mříží kovářská barva černá matná D+M dle 

popisu F projektu výkres pohledu m2 10,15 95,00 sod 1,00 964,44

změna č.1 cena celkem 964,44

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

změna č.2 méně práce

22 599000010RA0 Rozebrání a oprava asfaltové komunikace m2 136,50 1 478,00 sod 1,00 201 747,00

změna č.2 cena celkem 201 747,00

202 711,44

rozdíl VCP-MP 3 211,47

MÉNĚ PRÁCE

VÍCEPRÁCE

CELKEM VÍCEPRÁCE

CELKEM MÉNĚPRÁCE

Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Stavba :

Objekt :
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