
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
č. smlouvy OČV-SM L/006/2020

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
Zástupce pro věci technické: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Tel.:
ID datové schránky:
(dále jen „objednatel11)

Obec Česká Ves
Jánského 341, 790 81 Česká Ves 
Ing. Petrem Mudrou, starostou obce
Ing. Ladislav Cabadaj, +420 777604614, e-mail: stavebni@cves.cz
006 36 037
CZ00636037
Česká spořitelna a s., č. ú.: 1905668309/0800
+420 584459090
dy5aqbf

Zhotovitel:
Sídlo:
Zapsaná v obchodním rejstříku 
Zastoupena:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Tel/mail:
Zástupce pro věci technické:
ID datové schránky:

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417
Ing. Martinem Jeřábkem a Ing. Petrem Prokšem, jednateli
024 63 245
CZ02463245
Československá obchodní banka a.s., č. ú.: 285304998/0300 
+420 513034120 
Ing. Marek Vrba 
dj79ke7

jako vedoucí společník společnosti „Společnost A99-CTPG"

a

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Sídlo: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873 
Zastoupena: Ing. Pavlem Stráským, místopředsedou představenstva
IČO: 016 43 541
DIČ: CZ01643541
Tel/mail: +420 573038200

jako další společník společnosti „Společnost A99-CTPG11
(dále jen „zhotovitel")
(dále také společně jako „smluvní strany")

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo 
jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen 
„Dodatek") podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

I. PŘEDMĚT DODATKU
1.1
Předmětem Dodatku je rozšíření díla, a to s ohledem na nutný zásah do již pravomocného územního 
rozhodnutí o umístění stavby č.j.: MJ/13756/2020/OSUUP/Mz (sp. zn.: MJ/31613/2020) ze dne 25.03.2020, 
které vydal MěÚ Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování. Toto bylo vyvoláno novými 
požadavky objednatele. Tímto dochází jednak k navýšení ceny a jednak i k prodloužení jednotlivých termínů 
k dokončení díla.

I.2
V Článku II. PŘEDMĚT, ROZSAH A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA se v bodě II.3 písm. B) se slova 
„Zpracování PD k žádosti o stavební povolení (dále jen „DSP“)“ nahrazují slovy „Zpracování PD k žádosti o 
změnu územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „DUR" a „DSP“)“.
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V Článku II. PŘEDMĚT, ROZSAH A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA se bod 11.3 písm. C) nahrazuje novým 
textem, který zní:
,,C) Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o vydání změny územního rozhodnutí a stavebního 
povolení, která zahrnuje:

• projednání DUR a DSP s objednatelem a po jeho odsouhlasení následně i s dotčenými orgány, 
správci a vlastníky dopravní a technické infrastruktury, veřejnoprávními organizacemi a dalšími 
účastníky stavebního řízení;

• zajištění potřebných rozhodnutí, vyjádření, souhlasů a závazných stanovisek dotčených 
orgánů, vlastníků dopravní a technické infrastruktury či jiných subjektů;

• podání žádosti o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu za použití všech zúčastněných 
profesí, včetně všech potřebných příloh;

• doplnění a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření;
• doplnění podkladů k žádosti k vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního 

povolení podle zvláštních požadavků stavebního úřadu ".

13

1.4
V Článku II. PŘEDMĚT, ROZSAH A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA se v bodě 11.5 slovo „DSP" nahrazuje
slovy „DUR a DSP“)“.

1.5
V Článku II. PŘEDMĚT, ROZSAH A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA se v bodě 11.8 datum „31.12.2020“
nahrazuje datem „31,12.2021“

1.6
V Článku III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA se bod III.2 písm. b) a c) nahrazují novým textem, který zní:
,,b) DUR a DSP (část předmětu veřejné zakázky) bude zhotovitelem předložena nejpozději do 20 týdnů od 

obdržení písemné výzvy objednatele k zpracování DUR a DSP. Splněním termínu předložení studie a 
DUR a DSP se rozumí protokolární předání objednateli v místě sídla objednatele.

c) Inženýrská činnost za účelem podání žádosti o vydání změny územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (část předmětu veřejné zakázky) bude zhotovitelem provedena nejpozději do 12 týdnů ode dne 
předání DUR a DSP objednateli. Splněním termínu inženýrské činnosti se rozumí podání žádosti o 
vydání změny územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení na příslušném stavebním úřadě 
(včetně žádosti o spojení těchto dvou řízení)."

I.7
V Článku IV. CENA DÍLA se v bodě IV.1 se číslice "3 360 000“ nahrazuje číslicí „3 674 000", číslice
„705 600" se nahrazuje číslicí „771 540", číslice „4 065 600“ se nahrazuje číslicí „4 445 540“ a slovo
„Třimilionytřistašedesáttisíc“ se nahrazuje slovem „Třimilionyšestsetsedmdesátčtyřitisíc".

L8
V Článku IV. CENA DÍLA se v bodě IV. 1 písm. B) a C) nahrazuje novým textem, který zní:

,,B) Projektová dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a stavební povolení (čl. II.3 písm. B) 
Cena bez DPH 3 220 000,- Kč
DPH 21 % 676 200,- Kč
Cena s DPH 3 896 200,- Kč

C) Inženýrská činnost pro podání žádosti o vydání změny územního rozhodnutí a stavebního
povolení (čl. II.3 písm. C)

Cena bez DPH 154 000,-Kč
DPH 21 % 32 340,- Kč
Cena s DPH 186 340,-Kč.“.

I.9
V Článku IV. CENA DÍLA se v bodě IV.2 písm. A) nahrazuje novým textem, který zní: 
,,A) Projektová dokumentace pro provádění stavby (čl. II.8 písm. A)

Cena bez DPH 
DPH 21 % 
Cena s DPH

2 460 000,- Kč 
516 600,- Kč 

2 976 600,- Kč."
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V Článku V. FAKTURACE se vkládá nový bod V.10, který zní:
„V-10
Fakturace dle Článku IV. CENA DÍLA v bodě IV. 1 písm. B) bude provedena následovně:
a) 90 % z ceny díla dle Článku IV.1 písm. B) po podání poslední žádosti o vydání stanoviska, závazného 

stanoviska, vyjádření či rozhodnutí na dotčené orgány a vlastníky či správce technické či dopravní 
infrastruktury,

b) 10 % z ceny díla dle Článku IV.1 písm. B) po podání žádosti o vydání změny územního rozhodnutí o 
umístění stavby, žádosti o vydání stavebního povolení a žádosti o spojení těchto dvou žádostí (spojení 
správních řízení).“.

1.11
V Článku VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA se v bodě VI.5 písm. b) slovo „DSP" nahrazuje slovy „DUR a DSP".

1.12
V Článku VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA se v bodě VI.8 slovo „DSP" nahrazuje slovy „DUR a DSP".

1.13
V Článku VII SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY se vkládá nový bod VII.3, který 
zní:
„VII. 3
Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat následující podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu 
do 3 (Tří) pracovních dnů po podpisu tohoto Dodatku:

• Architektonickou studii Plaveckého bazénu Česká Ves, kterou vypracovala společnost Atelier 99 
s.r.o., Brno, z 04/2020.

Na základě této studie bude vypracována DUR a DSP.“.

1.10

II. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
11.1
Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo zůstávají nadále v platnosti.

11.2

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel.

11.3

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami 
jimi zmocněnými.
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Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů:
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením č. 1/1, na 9. zasedání Rady obce Česká Ves, konaném 
dne 07.07.2020.

11.4

V České Vsi dne 08.07.2020 V Brně dne fl/-. 0^.

OBEC 26
790 8l ČESKÁ VES

za objednatele 
Ing. Petr Mudra 
starosta obce

Jeřábek
mléčnosti Atelier 99 s.r.o.

-7-

9
 Atelier 99 s.r.o. 

Purkyňova 71/99 
^-612 00 Brno 

IČ: 024 63 245

za zhojóvitele 
Ing. Petr Prokš
jednatel společnosti Atelier 99 s.r.o.
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