
U s n e s e n í

z 93. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 27. 10. 2021

Usnesení č. 2210/93R/21 - 2210/93R/21

2210/93R/21
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly - uzavření dodatku č 4 ke Smlouvě o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“

Mgr. Tomáš Vlach Ing. Eva Outlá

náměstek primátora náměstkyně primátora

Statutární město Ústí nad Labem
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STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

Veřejná zakázka bude financována z prostředků EU, IROP 
č.p.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010100 

 
 
Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany     

                                         
 
Statutární město Ústí nad Labem 
se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 

400 01 Ústí nad Labem 
IČO:   00081531 
DIČ:   CZ00081531 
zastoupeno:  PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic (dále jen „OMOSRI“) a Lenka Klevarová, 
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI 

bankovní spojení: 78-4632170217/0100 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
a 
 
 
Studio Jelínek, s.r.o. 
se sídlem  Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupena:  Ing. Janem Jelínkem, jednatelem 
IČO:   03184986 
DIČ:   CZ03184986 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 2111513633/2700 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 

uzavřely tento 
 

Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č. 1023966 uzavřené dne 23. 6. 2020 

na zakázku s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ 
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Dodatek č. 4“) 
 
 
 
 
 
 
 

PO  Návrh Dodatek č. 4  ZSPD.docx k usnesení č. 2210/93R/21



I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2020 smlouvu o dílo č. 1023966, jejíž předmětem bylo 

plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“, 
přičemž tato smlouva byla následně změněna a doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 
14.12.2020  a dodatkem č. 2 ze dne  12.5.2021 a dodatkem č. 3 ze dne 20.8. 2021  (dále 
jen „Smlouva“). 

2. Tento dodatek č. 4 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z objektivních důvodů, 
které vznikly při plnění Smlouvy o dílo uvedené v odst. 1 tohoto článku. 

 
3. Potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností souvisejících s vydáním 

pravomocného Rozhodnutí o změně stavby před dokončením ,  a  které objednatel ani 
zhotovitel nemohli svým jednáním ovlivnit. 

4. Tato změna byla vyhodnocena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako změna nepodstatná. 

 
 

II. 
Předmět 

 
1. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4, jehož 

předmětem je změna termínu plnění díla. Vydání pravomocné Změny stavby před 
dokončením bylo ovlivněno značným prodloužením  vydání Závazného stanoviska Krajské 
hygienické stanice Ústí nad Labem. Bez pravomocné Změny stavby před dokončením, 
nemohl zhotovitel zajistit vydání kolaudačního souhlasu v termínu dle SOD.  

2.       Smlouva se dále mění tak, že část IV. (Místo a čas plnění díla) odst. 3 nově zní“ : 
„3. Termín ukončení realizace stavby včetně zajištění povolení k užívání stavby 
(kolaudačního souhlasu) a protokolárního předání stavby dle projektové dokumentace 
včetně změn a doplňků s konstatováním „bez výhrad“ Objednateli nejpozději do 
15.12.2021. 

 
 

III. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Není-li v tomto Dodatku č. 4 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze 

změny v platnosti a účinnosti. 
 
2. Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 

……………. ze dne …………………….. 

3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a 
jedno vyhotovení Zhotovitel. 

 



4. Dodatek č. 4 nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem 

přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na 
důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy. 

 
 
 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 

V Ústí nad Labem dne ______________ V Ústí nad Labem, dne ______________ 
 
 
 
 
 

          PhDr. Ing. Petr Nedvědický    Ing. Jan Jelínek 
primátor           jednatel 

Statutárního města Ústí nad Labem           Studio Jelínek, s.r.o. 
 
 

 
 Jméno a příjmení funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 

 

Lenka 

Klevarová 

Vedoucí 

oddělení 

OMOSRI   

Vedoucí 

odboru 

Bc. Martina 

Žirovnická 

Vedoucí 

odboru 

OMOSRI   

Správce 

rozpočtu 

Lenka 

Klevarová 

Vedoucí 

oddělení 

OMOSRI   

Právně 

posoudil 

Mgr. Alena 

Nováková 

Vedoucí 

odboru 

Právní odbor   

Právně 

posoudil 

Mgr. Lucie 

Kinter 

Radičová 

Vedoucí 

právního 

oddělení 

Právní odbor   

Projednáno  

 

RM     

Č. usnesení 

RM/ZM 

 Dne              

Č. smlouvy v 

RS 

 Dne 

 

 

Odkaz na 

profil 

zadavatele 

P20V00000038 

 


