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Číslo dodatku objednatele: 0937D2f'2013/OI

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0937/2007/OIILPO

Smluvní strany
Statutární město Ostrava

Ing. Josef Rechtik

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora

lng. Jiřím Hrabinou

IČ:

00845451

DIČ:

CZOOS45451 (plátce DPH)

IČ:
DIČ:

16648625

Peněžní ústav:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Císlo účtu:

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 0937/2007/Ol/LPO týkající se stavby „Kanalizace
na uLDr. Kudely, Jelínkova a rekonstrukce vodovodu Přemyšov-Poruha“.

čl. !.
Včlánku 11. Základní ustanovmí se doplňuje odstavec 6., který zní:
6. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí
toi-0 prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že
by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí
objednateli.

čl.II
V článku III. Předmět smlouvy v odsravci 1., se první věty nahrazují textem tohoto znění :
]. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektové podklady
(paspoﬁ) nalezené kanalizace, projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění
stavby, projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a dokumentaci pro
provádění stavby, která bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
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6230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 6230/2012 Sb.“) pro stavbu „Kanalizace na
ul. Dr. KudclyJeiinkova a rekonstrukce vodovodu Přemyšov—Poruba“ (dále jen stavba)
v Ostravě—Porubě, včetně zpracování teclmicko—ekonomické studie. Projektové dokumentace

budou zpracovány v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu prováděcích vyhlášek č.

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, č.503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších
předpisů a v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 268/2009 Sb.,' o technických požadavcích
na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem jsou investiční záměiy, které zpracoval
OVAK a.s. v květnu 2006, lednu 2007, červenci 2010.
čl. Ill.
Včlánlcu HI. Předmět smlouvy se v části B) původní název ru "i a nově zní takto:
B) Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DÚR) bude
zahrnovat:

čl. IV.
Včlánku II]. Předmět smlouvy v části B) Průzkumné práce, písm. a) zní:
&) Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby
a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné
akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační a
vodovodní síť. Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a
nezávazné, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude
zaměření předáno taktéž v digitální formě.

čl. V.
Včlánlcu III. Předmět smlouvy v části B) quet/copr‘dvm’ — vlastnické vztahy, v písm. giposledm'
tři věty zní:

„V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením věcného břemene,
bude DÚR doplněna písemným projednáním jiného práva ktěmto dotčeným pozemkí'un
v souladu se stavebním zákonem (formou smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu). Způsob
projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele, text smlouvy o poskytnutí práva provést
stavbu předá po podpisu smlouvy zástupce objednatele zhotoviteli. Všechny originály těchto
dokumentů budou nedílnou součástí DUR.“

čl. VI.
Včlánlcu II]. Předmět smlouvy v části B) Majetkoprávní — vlastnické vztahy, písm. i) 2122':
i)

Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o

smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a smluv o poskytnutí práva provést stavbu

do DÚR.
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čl. VII.
V článku II]. Předmět smlouvy se v části B) původní název „Dokumentace pro územní ř'zení “
nahrazuje názvem:
„Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby“

čl. VHS.
Včlánlcu III. Předmět smlouvy v části B) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
písm.a) zní:
a) Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby V rozsahu
dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. III., odstl. této smlouvy

čl. IX.
V článku III. fředmět smlouvy se v části C) věta. „Projektová dokumentace pro stavební řízení
(dále jen DSR) bude zahrnovat: “ nahrazuje větou:
„C) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro
provádění stavby (dále jen DSP a DPS) bude zahrnovat:“

čl. X.
V článku II]. Předmět smlouvy v části C) Mojefkoprávní — vlastnické vzlahy, v písm. g) poslední
tři věty zní:
„V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením věcného břemene,
bude DSP doplněna písenmým projednáním jiného včeného práva k těmto dotčeným
pozemkům v souladu se stavebním zákonem (formou smlouvy o poskytnutí práva provést
stavbu). Způsob projednání bude upřesněn Se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto
dokumentů budou nedílnou součástí DSP a DPS.“

čl. XI.
V článku II]. Předmět smlouvy v části C) quetkoprávní — vlaslm'clcé vztahy, písm. :) zní:
i) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o
smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a smluv o poskytnutí práva provést stavbu
do DSP a DPS.

čl. XII.
Včlánku Ill Předmět smlouvy se v části C) původní název „ Dokumentace pro stavební řízení “
nahrazuje názvem:
„Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby“

čl. Xíll.
V článku II]. Předmět smlouvy v čászi C) Dokumentace pro vydání slavebního povolení a
dokumentace pro provádění stavby, písm.a), o),d),n) zní:
a) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro

provádění stavby v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. III., odst. 1. této smlouvy,
včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí a zapracování p
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vlastníků pozemků, vyplývajících zuzavřenýoh smluv o smlouvách budoucích o zřízení
věcného břemene a smluv o poskytnutí práva provést stavbu.
e) DSP a DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (§44, odst.4), a vyhlášky
č. 23 0/2012 Sb.
d) Projednání DSP a DPS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného
stanoviska, s organizacemi a správci sítí pro potřeby vydání stavebního povolení s kladným
stanoviskem. V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude součástí DSP projednání
a Schválení křížení se správcem povodí a provozem vodovodní sítě OVAK a.s. DSP bude
respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož ipřipomínky & požadavky správců
sítí a ostatních dotčených subjektů.
.
n) V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude
součástí DSP a DPS dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhláškou č.
499/2006 Sb., () dokíunentací staveb, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah jednotlivých
částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu, použitých materiálů
a stavebně technickému provedení stavby. Součástí DSP budou rovněž údaje o následném
účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno.
*

čl. XIV.
V článku II]. Předmět smlouvy v části C) Dokumentace pro vydání stavebního povolení a
dokumentace pro provádění Stavby, se v ads/.1. za písm. v) daplňujípísmw), x ,y,)z),aa) v tomto
znění:
w) Součástí DSP a DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního
zákona.
x) V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude v DSP a DPS navržen
technologický postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot
požadovaných po skončení sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací.
y) Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, ohsypu a zásypu), jejich četnost, vjake'
hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.
3) Opatření pro případ havárie (havarijní plán) ve smyslu ust. §39, odst. 2, písm. a) zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 254/2001 Sb.) a schválení odborem ochrany životního prostředí
Magistrátu města Ostravy.
aa) V plípadě potřeby návrh povodňového plánu dle § 71, zákona č 254/2001 Sb. a jeho
projednání se správcem vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava —
Úřadu městského obvodu Ostrava—Svinov k ověření souladu věcně a grafické části
zpíacovaného povodňového plánu s povodňovým plánem obce.

či. XV.
V článku II]. Předmět smlouvy odstavce 3.,4.,a 7., zní:
3.
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Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně propočtu nákladů
stavby (v pane l-3) v rozsahu dle článku III. odst. 1 bodu B) této smlouvy, bude objednateli
dodána v 6-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem
oprávněného píojcktanta). DÚR bude dodána1 v elektronické podobě na 2 ks CD—ROM,
které budou obsahovat textovou část, výkresy a propočet stavby. Textová část včetně
propočtu stavby, bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a
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Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace
(např. pdf), popř. ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg).
Dokumentace v rozsahu dle článku III. odst.l bodu C) této smlouvy, budou objednateli
dodány v lZ-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem
oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace zkatastru
nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy
o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, jiná práva, katastrální mapy, apod.),
dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců
inženýrských sítí budou dodány iv originálech.
Dokumentace vrozsahu dle článku lil. odstl bodu C) této smlouvy, budou dodány i

v elektronické podobě na 3 ks CD—ROM, které budou obsahovat textovou část, výkresy,
neoceněný (slepý) rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, včetně oceněného i
neoceněněho (slepého) rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft

Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf),
popř. ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg),
Dvě vyhotovení projektové dokumentace vel. podobě budou předány na investiční odbor

Magistrátu města Ostravy, přičemž na jednom ks CD—ROM bude oceněný i neoceněný
rozpočet a na druhém ks CD-ROM bude neoceněný rozpočet. Třetí vyhotovení, s oceněným
i neoceněným rozpočtem, bude předáno na investiční oddělení společnosti OVAK a.s.

či. XVl.
Včlánku III Předmět smlouvy se za odst. 7. doplňují odstavce 8„9.,10.,11., 12,13., 14,15 a J 6. v
tomto znění:

8.

Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat občasný autorský dozor po dobu realizace stavby.
V rámci autorského dozoru zhotovitel bude zabezpečovat zejména tyto činnosti:

a) účast na kontrolních dnech,
b) dodržování projektové dokumentace spřihlédnutím na podmínky určené stavebním
povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
c) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovaných
zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, pri
11’padné
dalších údajů & ukazatelů,

d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
lvl

e) účast na odevzdání a p1evzetí stavby nebojejí casti, včetně komplexního vyzkoušení,
Í) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání

kolaudačního souhlasu.
Veškeré polohopísné a výškopisné souřadnice uvedené v projektové dokumentaci a v

geodetickém zaměření budou v systému S~JTSK & Balt po vyrovnání.
10. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle §44, odst. 4, písm. b),
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů „soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „Soupis praci“). Soupis
praci bude zpracován dle vyhlášky č.230/2012 Sb., a objednateli dodán současně s DSP &
DPS ve 12nti vyhotoveních. V souladu s ustanovením zákona č.89/l995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, bude rozpočtová část zpracována dle
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„Standartní klasifikace produkce“. Položkový rozpočet bude členěn dle jednotlivých
stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré č. 1—3) a 9x neoceněný (slepý)
ll. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP“), který bude objednateli dodán současně

s DSP a DPS v jednotlivých paré a bude součástí DSP a DPS. Plán BOZP bude obsahovat
přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje,
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví
neohrožujicí práce. Plán BOZP bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon, o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.
309/2006 Sb.) a nařízením vlády č 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
nařízení vlády č.59l/2006 Sb.).
—

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu
zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro
provádění stavby, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.
13, Projektová dokumentace v rozsahu dle článku HI. odstl bodu C), která je předmětem této
smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na

žádost objednatele vprůběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně poskytovat
informace k dotazům uchazečů týkajícím se projektové dokumentace, a to emailem ve lhůtě

do 2 dnů od obdržení žádosti. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu
dle čl.X]I.,odst.8.této smlouvy.
14. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
15. Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování PD rozšířen o práce a činnosti, které
vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené
práce a činnosti, a to na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele.
Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětná práce a činnosti může
zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlasene'ho písemného dodatku
k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.
vf

v

16. Zastupování objednatele v rozsahu plné moci, která tvori prílohu č.2 této smlouvy.

či. XVII.
V článku V. Doba plnění se za odst. 5. doplňují odstavce 6.,a 7. v tomto znění:
6. Projektová dokumentace pro celou část kanalizace včetně jejího rozšíření pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby vpožadovmiém rozsahu, včetně výsledků provedených

průzkumů, bude objednateli předána do ló-tí týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.
7. Projektová dokumentace pro celou část kanalizace včetně jejího rozšíření pro vydání
stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu, vč.
Soupisu prací, bude objednateli předána do 16-ti týdnů od vydání pravomocného
rozhodnutí o umístění stavby.
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čl.)(Vill,
Včlánku V1. Cena díla, odstavec ] . část B);? C) zní .'
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
B) projektové dokumentace
.
Průzkumné práce
PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
'
PD pro vydání stavebního povolení a PD pro provádění stavby

Cena bez DPH
270000,- Kč '
597.000; Kč '

—— kanalDlzKudely, Jelínkova
PD pro vydání stavebního povolení a PD pro provádění stavby »—

142.600,— Kč

vodovod část Přemyšov
&
PD pro vydání stavebního povolení & PD pro provádění stavby ~—
vodovod část Poruba
Autorský dozor —konal.Dr.Kuder, Jelínkova
.
Autorský dozor — vodovod část Přemyšov
.
Autorský dozor — vodovod část Poruba

445. £00; Kč
294.900; Kč
16,400,- Kč
51.000,— Kč
33.800,- Kč

Cena celkem za část B

1.850.800; Kč

C) proýektové dokumentace — rozšíření kanalizace dle IZ
TES -studie

Cena bez DPH
49.000; Kč

Průzkmnné práce

_

25.000,— Kč

PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
PD pro vydání stavebního povolení a PD pro provádění stavby
Autorský dozor

77.000; Kč
115.900; Kč
13.000,- Kč

Cena celkem za část C

279.900; Kč

CENA CELKEM část B+C

2.130.700,« Kč

CENA CELKEM část A+B-HT,

2.215.200,— Kč

čl.XIX.
V článku VI. Cena díla, se za odst. 5. doplňuje odst. 6. v tomto znění :
6. Ke změně ceny uvedené v čl. VI. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě
písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného opráměnýmí zástupci
obou smluvních stran, v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl.
III. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se
předmětu díla.
čLXX.
Včlánku VII. Provádění díla se za odst. 2. doplňují odstavce 3.5: 4., v tomto znění:
3.

Zjisti—li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli & navrlmout mu další postup.

4.

V případě, že o to objednatel požádá, přemší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se
posunují termíny tím dotčené.

čLXXJl.
Včíánku VIII. Předání dílo se za odst. 3. doplňuje odstavec 4., v tomto znění:
4. Třicet dui před “termínem předání díla (dle čl.V. smlouvy) předloží zhotovitel dokumentaci v jednom
provedení k odsouhlasení a vyjádření OVAK a.s.
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čLXXllI.
V článku IX. Platební podmínky, odstavec 12, písmena e) aj) zm'.‘
e) po předání projektové doktuncntaoe pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro
provádění stavby v požadovaném rozsahu- pro část vodovod- Přemyšov a vodovod Poruba:
740000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši. Lhůta splatnosti této faktury však neskončí
dříve než 30 dnů po uplynutí termínu uvedeného v čl. V. bodu 4. smlouvy.
tj; po předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro celou část

kanalizace včetně rozšířené kanalizace, včetně průzkumných prací, vč. TES studie
v požadovaném rozsahu: 151.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši. Lhůta splatnosti této

faktury však neskončí dříve než 30 dnů po uplynutí termínu uvedeného v čl. V. bodu 6.
smlouvy.
čLXXllllI.
V článku 1X. Platební podmínky, odstavec 12, se za písmenojj) doplňzg'í písmena g) něj) v tomto

znění :
g) po předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro
provádění stavby — pro celou část kanalizace včetně rozšířené kanalizace v požadovaném

rozsahu: 258.500,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši. Lhůta splatnosti této faktury však
neskončí dříve než 3 0 dnů po uplynutí tennínu uvedeného v čl. V. bodu 7. smlouvy.
11) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu ——pro část vodovodPřemyšov: 51000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.
i) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu -pro část vodovodPoruba: 33.800; Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.
j) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu —pro celou

kanalizaci včetně rozšíření : 29.400,— Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.
čLXXlV.
Včlánku 1X Platební podmínky se doplňují odstavce 13., 14. v tomto znění:
13. Faktury budou zpracovány vsouladu svyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro
některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech
fakturách uplatněn Pokyn č. D»6, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. _
14. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší
práce nebo prace provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými
podmínkami, zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy.
čl.)(XV.
Včíánku X. Odpovědnost za škodu se doplňuje odstavec 5. v tomto znění :
5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody
objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. II.,

bodu 3. smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
čl.)(XVI.
V článku X]. Záruční podmínigl (: vady díla odstavec 3. zní:
8/11

„Kanalizace na ul.Dr.Kudely. Jelínkova a rekonstrukce vodovodu Přemyšov-Poruba (PD a AD)“
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 0937/2007/Ol/LPO

.1 „m .51 _ .

Statutárníměsto Ostrava

a;

magistrát

Moda 15.68% lk

3.

Zhotovitel poskytuje na dílo dle čl. Ill. této smlouvy záruku do konce záruční doby stavby,
zhotovené dle projektové dokumentace, vypracované na základě této smlouvy, maximálně
však do 31.12.2030.
.

čl.)(XVll .
Včlán/cu XI]. Sankční ujednání odstavec 3. zní .“
3. V případě, že projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro
provádění stavby nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.230/2012
Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto
projektovou dokumentaci dle článku IX., bodu 12., písm. e); g) smlouvy.
čLXXVlII.
Článek XII. Sankční ujednání se doplňuje o odsf.8. v (omfa znění:
8.. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. III. odst. 13. smlouvy, je povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 3.000; Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

čl.)(XIX.
Přílohy č. l. a 2. smlouvy se nahrazují přílohami č.1 a č.2 tohoto dodatku.

čl.)(XX.
1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.7853/RMlOl4/103 ze dne
27.08.2013.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č.0937/2007/OI/LPO ze dne 16.5.2007 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýln'adně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto
Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopiseeh s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tří a zhotovitel jedno
vyhotovení.
5. Tento Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem uzavření.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je příloha:
Příloha č. 1 —Prohlášení

.

_

Pnloha č. 2 — Plná moc
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Za objednatele

Zhotovitel
k
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Datum:

Místo:

2

_.

Hornopolní 12, 702 oo 05mm
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. .

Datum:

'H. WJ— 2015

Místo:

Dřív-“]]"šíš'Q-IŘ

,„ (ší Fs };:\\

'
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v:''''' .1. v:.a\
Eng. Jiří Hrubína, z lšcnčgn'ciáššíiil

náměstek primátora 11?. W
\
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Počet stran: ]

I

Prohlášení
1)
Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo
prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinnosti a ve smyslu § 58
zákona č.121/2000 Sb, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem
majetkových práv autora a v souladu s ustanovením § 51 a § 38d písmb) autorského zákona

uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové
dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných
k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních
povinnosti, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke
splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dilo
tzv. k volné ruce).

2)
V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,
nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinnosti, nýbrž třetí
osobou, je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv)
pro užití díla statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je
povinen zajistit v souladu s ustanovením § 51 a § 3801 pism.b) autorského zákona souhlas autora
(vykonavatele autorských práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení
změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení
užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními
předpisy, či rozhodnutími Správnich orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli
soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). Výše uvedené souhlasy
doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání diia.

3)
Vpíípadě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou škodu.

Ěeeitt'ík == PĚQŠEKF
V Ostravě dne: M. 0 fl 1013)

H

voďolmspodóřské stavby
1
ornopolní 12, 702 00 Ostrava

Mg! Josef Řbchtik
zhotovitel
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Příloha č.2 ke smlouvě č.0937/2007/OI/LPO
Početshan: 1

PLNA M 0C
ke smlouvě o dílo č. 0937/2007/Oll/LPO
na vypracování projektových dokumentací pro stavbu
“ Kanalizace na uLDnKudelyJelínkova a rekonstrukce vodovodu

Přemyšov-Poruba“ v Ostravě-Porubě
Objednatel:

Statutární město Ostravo, Prokešovo nám. (5. 8, 729 30 Ostrava

IČ :

00845451

zastoupeno:

Ing. Jiřím Hrabinou, náměstkem primátora

Zhotovitel:
Trvalé bydliště:

Ing. Josef Rechtik
»

.
Místo podnikám _
16648625

IČ:
I.

Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele:
a) zastupovat objednatele při jednáních, ve všech sprše/ních
řízeních vedených před
správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí,
podávat žádosti, návrhy,
ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti.
b) v majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání
vstupů se všemi vlastníky
pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územní
ho a stavebního řízení,
realizace aprovozování stavby po celou dobu životnosti vybudo
vaného zařízení formou
návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen
e (text návrhu smlouvy o
budoucí smlouvě bude předán po podpisu smlouvy zástupcem
objednatele) bez práva
tyto uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se
zřízením věcného
břemene, bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným
pozemkům ve prospěch

objednatele v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánov
ání a stavebním
řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způso
b projednání musí být
odsouhlasen zástupCem objednatele.
2.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode
dne nabytí účinnosti
smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Kanalizace/
gta ul.D1'.Kudely Jelínkova
a rekonstrukce vodovodu Přemyšov—Poruba“.
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