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! ljŠtatutární město Ostrava

Í“ ' *_* Jy městský obvod Slezská Ostrava
“\;/, úrad městského obvodu

Dodatek č. 1 ke Smlouvě
uzavřené dne 08. 09. 2021

DOdatek

o

dílo

č. |NVIO142/21

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Občanský zákoník “)

Smluvní strany
Statutární město Ostrava
sídlo:

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

1sz
00845451
DIC:
CZ00845451 — plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
sídlo:

Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky:

56prub

zástupce:
ve věcech smluvních:

Bc. Richard Vereš, starosta
Bc. Richard Vereš, starosta

ve věcech technických:

Ing. Ondřej
Klučka, tel.:
599 410 O76, mobil:
601 297 959, e-mail:
oklucka@slezska.cz, vedoucí odboru investic a strategického rozvoje, Úřadu
městského obvodu Slezská Ostrava
Bc. Radek Nitka, tel. 599 410 069, mobil: 727 956 615, email: mitka@slezska.cz,

peněžní ústav:

referent agendy investiční výstavby, Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

27-1649322359/0800

číslo smlouvy:

INV/Ol42/21

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa
na stranějedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a
KAPEGO projekt s.r.o.
Sídlo:

28.října 1 142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38720
lD datové schránky:
hc9f8k
zástupce:
Marcel Chobot, jednatel společnosti
ve věcech smluvních a ve věcech technických:
Marcel Chobot 'ednatel společnosti
tel.: — e-mail: info@kapegopro.cz

IČO:

29395933

DIČ:

CZ29395933

Bankovní ústav:
číslo účtu:

Komerční banka a.s.
107-1649430237/0100

je plátcem DPH:
číslo smlouvy:

ano
..............

na sn'aně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel “

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě 0 dilo č. INV/0142/21 uzavřené dne
08.09.2021, (dále také „Dodatek“)
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městský obvod Slezská Ostrava

.Qdatek

úřad městského obvodu

Článek |.
Uvodní ustanovení
1.

Smluvní strany uzavřely dne 08.09.2021 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava
(usnesení č. 3796/RMOb-Sle/1822/85 ze dne 25.08.2021), o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pod názvem „Modernizace učeben ZŠ Slezská
Ostrava ll (PD. AD, IČ)“ smlouvou o dílo č. lNV/Ol42/21 (dálejen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal pro
Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí, dílo nazvané „Modernizace učeben ZŠ Slezská Ostrava ll

(PD. AD, IČ)“ (dálejen „Dílo “).
2.

Při jednání s vedením městského obvodu Slezská Ostrava, byly zjištěny skutečnosti. které navyšují cenu díla. Při
realizaci projektové dokumentace rekonstruovaných učeben, vyplynula způvodního záměru, změna užívání
bytové jednotky v ZŠ Chrustova. Důvodem je záměr přestavby původni bytové jednotky v I.NP na zbudování
pracovního poradenského centra a kanceláří pro zaměstnance školy.

3.

Tato změna sebou nese následující nové požadavky:
návrh stavebního řešení bytové jednotky v I.NP,
výpočet osvětlení, vypracování projektu elektra,
zdravotně technické instalace,
. slaboproudu, akustické studie, aj.
Náklady na dokumentaci pro stavební řízení budou 55 000,-Kč bez DPH, náklady na dokumentaci pro provádění
stavby 20 000,-Kč bez DPH a náklady na vypracování plánu BOZP 5 000,-Kč bez DPH. Celková cena za dílo se
zvýší o 80 000, -Kč bez DPH, a mění předmět plnění.

Článek ||.
Předmět Dodatku
1.

Článek 1.. odst. 2 Smlouvy se doplňuje o znění textu:

„ , která zahrnuje také úpravu změny užívání bytové jednotky v ZS Chrustova. na prostory kanceláří a
pracovně poradenského centra.“
2.

V článku III. odst. 1 Smlouvy se mění znění textu:

..... a činí částku ve výši 560 000,00 Kč + DPH tj. 677 600 vč. DPHpřičemž ceny zajednotlivé části Díla dle čl.
II. odst. 1 této Smlouvyjsou následující: „
na znění textu:
a činí částku ve výši 640 000.00 Kč + DPH. tj. 744 400 vč. DPHpřičemž ceny zajednotlívé části Díla dle čl.
11. odst. 1 této Smlouvyjsou následující:
3.

Včlánku III. odst. 1 se tabulka dílčích činností rozšiřuje o dalšípoložky:
Předmět plnění
Cena bez DPH v Kč
DPH v Kč
ZŠ Chrustova — Školní poradenské
pracoviště - PD pro stavební
povolení (DPS)
ZŠ Chrustova _ Školní poradenské

pracoviště - PD pro provádění
stavby (DPS)
v
ZS Chrustova — Skolnt poradenske

Cena vč. DPH v Kč

55 000,00

11 550,00

66 550,00

20 000,00

4 200,00

24 200,00

5 000,00

1 050,00

6 050,00

pracoviště - Plán BOZP

Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
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DOdate k

úřad městského obvodu

Článek m.
Závěrečná ujednání
1.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými
vlastnoručními podpisy.
'l'cnto Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž si Objednatel ponechá 2
Stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 1 takovéto Stejnopisy.
Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „Zákon o registru smluv") povinen uveřejnit tento Dodatek prostřednictvím registru smluv,
přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího
zveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Článek IV.
Doložka platnosti právníhojednání
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
změn a doplňků:
O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením
č. 4256/RMOb-Sle/1822/96 ze dne 15.12.2021

Za Objednatele
Datum:

1 B '12' 2021

Za Zhotovítele
Datum:

1 B “12“ 2021

Místo: Ostrava

Bc. Richard Vereš
starosta

Marcel Chobot
jednatel
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