STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
19. schůze rady města dne: 06.11.2018
Bod pořadu jednání:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci dešťové kanalizace - ul. Dr. M. Horákové
Stručný obsah: Předkládaný materiál představuje návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené
mezi statutárním městem Liberec a společností Ještědská stavební společnost, spol. s r. o. dne 12.
7. 2018 (vedena pod č. objednatele 4/18/0144 a č. zhotovitele 21803_I2), jejímž předmětem je
provedení rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Dr. M. Horákové, v úseku U Potůčku Mostecká.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: schválení dodatku ke smlouvě o dílo
Zpracoval:

Pitvorová Michaela - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku "Rekonstrukce dešťové kanalizace v
ul. Dr. M. Horákové, úsek U Potůčku - Mostecká" (vedené pod č. objednatele 4/18/0144 a
č. zhotovitele 21803_I2) a uzavřené dne 12. 7. 2018 mezi statutárním městem Liberec a
společností Ještědská stavební společnost spol. s r.o., IČ 18382550, se sídlem Selská 517,
460 01 Liberec XII. ( dle přílohy č. 1)
ukládá
zajistit uzavření tohoto dodatku
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 07.12.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Statutární msto Liberec uzavřelo dne 12. 7. 2018 smlouvu o dílo (vedena pod č. objednatele 4/18/0144 a
č. zhotovitele 21803_I2) se zhotovitelem Ještědská stavební společnost spol. s r.o. na rekonstrukci
dešťové kanalizace v ulici Dr. M. Horákové, v úseku U Potůčku - Mostecká. V koordinaci s touto
stavbou se ve stejném úseku provádí i rekonstrukce ostatních inženýrských sítí (splaškové kanalizace,
vodovodu a plynovodu), které si zajišťují jejich vlastníci. Stavba probíhá v režimu tzv. sdružených
investic města s tím, že v příštím roce plánuje město, jako stavebník, opravu povrchu komunikace a
přilehlých chodníků v této části ulice Dr. M. Horákové.
Zahájení prací na rekonstrukci dešťové kanalizace bylo plánováno na 23. 7. 2018, kdy již měly být
dokončeny práce na rekonstrukci NTL plynovodu. Tyto práce však byly ukončeny cca se 14 - ti denním
zpožděním, a teprve 6. 8. 2018 došlo k předání a převzetí staveniště v souladu s bodem 7.1 a 7.2 odst. 7
Smlouvy. Po zahájení výkopových prací bylo v trase dešťové kanalizace v hloubce cca 1 m zastiženo
skalní podloží, které je nutné odtěžit skalní frézou místy až do hloubky 3m. Tato skutečnost značně
zpomaluje postup prací.
Na základě této skutečnosti, a s ohledem na nadcházející zimní období, kdy lze očekávat pro stavební
práce nepříznivé klimatické podmínky, se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty výstavby.
Vzhledem k okolnostem, které nebylo v době uzavření smlouvy o dílo předvídat, je radě města
předkládán Dodatek č. 1, který upravuje jednak dobu plnění díla (lhůtu výstavby), a také s tím
související způsob fakturace.(viz příloha č. 1)
Dle Dodatku č. 1 je stanoven nejzazší termín dokončení díla do 30. 6. 2019 s tím, že v roce 2018 bude
zhotoviteli umožněno fakturovat vynaložené finanční prostředky a náklady za skutečně provedené práce
ke dni 30. 11.2018. Zbývající část nákladů za skutečně provedené práce bude zhotoviteli uhrazena v
souladu s ujednáním bodu 5.8 smlouvy o dílo až po dokončení díla a protokolárním předání celého díla
objednateli.
Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,
uzavřené mezi statutárním městem Liberec a zhotovitelem Ještědská stavební společnost spol. s r.o. dne
12. 7. 2018 (vedené pod č. objednatele 4/18/0144 a č. zhotovitele 21803_I2), jejímž předmětem je
provedení rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Dr. M. Horákové, v úseku U Potůčku - Mostecká.(
viz příloha č. 1)
Přílohy:
Příloha č. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 4 18 0144
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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. obj. SML 4/18/0144 a č. zhot. 21803_I2

číslo objednatele 4/18/0…
číslo zhotovitele
uzavřený mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Účastníci smlouvy
1.1

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
PSČ, sídlo:
460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený:
Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních:
Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu majetku města
IČO:
00262978
DIČ:
CZ00262978
Telefon:
485 243 111
Fax:
485 243 113
bank. spojení:
ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku
(dále jen „objednatel“)

1.2

Zhotovitel:
Ještědská stavební společnost spol. s.r.o.
PSČ, sídlo:
46001 Liberec, XII, Selská 517
zastoupený:
Martinem Pabiškou, MBA a Ing. Petrem Jandou - jednatelé
IČO:
18382550
DIČ:
CZ18382550
bank. spojení:
Komerční banka a.s., č.ú.:9029040461/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,vložka
363
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Martin Pabiška, MBA
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Matzner
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní
strany“)
uzavírají v souladu s odst. 17.1 Článku 17 výše uvedené Smlouvy tento Dodatek č. 1

2. Předmět dodatku
2.1

Účastníci dodatku uzavřeli dne 12. 7. 2018 Smlouvu o dílo; č.obj. SML 4/18/0144, č.zhot.
21803_I2 na provedení stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul.
Dr. M. Horákové, úsek U Potůčku – Mostecká“ (dále jen „Smlouva“).

2.2.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu potřeby úpravy termínu plnění díla.
Zahájení prací na rekonstrukci dešťové kanalizace bylo plánováno na 23. 7. 2018, kdy již měly
být dokončeny práce na rekonstrukci NTL plynovodu ve stejném úseku ulice Dr. M. Horákové.
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Tyto práce však byly ukončeny cca se 14 - ti denním zpožděním, a teprve 6. 8. 2018 došlo
k předání a převzetí staveniště v souladu s bodem 7.1 a 7.2 odst. 7 Smlouvy. Po zahájení
výkopových prací bylo v trase dešťové kanalizace v hloubce cca 1 m zastiženo skalní podloží,
které je nutné odtěžit skalní frézou místy až do hloubky 3m. Tato skutečnost značně zpomaluje
postup výstavby, a proto se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty výstavby. Z tohoto
důvodu a vzhledem k okolnostem, které nebylo možné v době uzavření Smlouvy předvídat,
uzavírají tento Dodatek č. 1.

3. Změny smlouvy
3.1

Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 4.1 v Článku 4 Smlouvy, který nově zní
takto:
„4.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 30. 6. 2019“

3.2

Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 5.8 v Článku 5 Smlouvy, který nově zní
takto:
„5.8 Cenu díla může zhotovitel fakturovat tak, že


do faktury za kalendářní rok 2018 zahrne skutečnou výši prostavěných financí a
náklady za všechny skutečně provedené práce, a to ke dni 30. 11. 2018



do konečné faktury zahrne skutečnou výši prostavěných financí a náklady za všechny
skutečně provedené práce od poslední fakturace dle předchozího bodu, přičemž toto
dorovnání platby si bude nárokovat až v kalendářním roce 2019 po protokolárním
předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu včetně odstranění
všech vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.“

4. Ostatní
4.1

Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti
beze změny.

5. Všeobecná ustanovení, doložky

5.1

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva
stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

5.2

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.3

Tento Dodatek č. 1 nabývá nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.4

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č.1, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s
jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
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5.5

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto
Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5.6.

Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 1 může být zveřejněn na webových stránkách
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob
uvedených v tomto Dodatku.

5.7. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení rady města Liberec č ……….ze dne
…………

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany
jednat:

V Liberci dne

V Liberci dne

………………………………………

………………………………………

Tibor Batthyány,

Martin Pabiška, MBA

primátor města

Jednatel společnosti
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