
 

 

Dodatek č. 2 

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města ze dne 4. 3. 2019, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov a Správou železniční dopravní cesty, státní 

organizací (nyní Správa železnic, státní organizace) 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito subjekty: 

 

1) STATUTÁRNÍM   MĚSTEM   PŘEROV 

se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 

IČO: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 

číslo smlouvy: MMPr-SML/0633/2019-2 

zastoupené Ing. Petrem Měřínským, primátorem statutárního města Přerova 

(jako Poskytovatelem) 

 

a 

 

2) Správou železnic, státní organizací 

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Zápis v Obchodním rejstříku veden Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 30007-1908811/0710 

adresa pro doručování:  Správa železnic, státní organizace 

    Stavební správa východ 

    Nerudova 1 

    779 00 Olomouc 

číslo smlouvy: E617-S-780/2019  

jednající Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednoty stavební správa východ 

(jako Příjemcem) 

 

 



dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města: 

 

I. 

Smluvní strany prohlašují, že během zhotovení stavby Podchodu cyklostezky vznikla potřeba 

dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v přiloženém soupisu prací, které 

Příjemce nemohl při vynaložení náležité péče předvídat a které byly nezbytné pro jeho 

dokončení. Potřeba dodatečných stavebních prací v hodnotě 237.280,55 Kč vznikla 

v důsledku nevhodného geologického podloží pro založení základové spáry. Zemina měkké 

konzistence musela být odtěžena a nahrazena kamenivem s postupným hutněním po 

vrstvách. Technický popis dodatečných stavebních prací je součástí tohoto dodatku jako jeho 

příloha č. 1. Soupis dodatečných stavebních prací je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha 

č. 2. 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany se dohodly na následujících 

změnách Smlouvy: 

Text v čl. III. odst. 1 nově zní takto: 

„Poskytovatel podle této smlouvy poskytne Příjemci dotaci ve výši 13.579.540,22 Kč, slovy: 

třináct miliónů pět set sedmdesát devět tisíc pět set čtyřicet korun českých a 22/100 (dále jen 

„Dotace“).“. 

Text v čl. III. odst. 2 nově zní takto: 

„Poskytovatel převede část Dotace ve výši 13.342.259,67 v její celkové výši nebo postupně 

po částech vždy ve výši odpovídající zhotovitelem skutečně provedeným stavebním pracím 

na Podchodu cyklostezky, a to na účet zhotovitele, kterým jsou účastníci Společnosti s názvem 

„Přerov“, obchodní společnost Eurovia CS a. s. se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 

Praha 4 Michle, IČO: 45274924, DIČ: CZ 45274924 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561, bankovní spojení: Komerční banka, a. s., 

Pobočka Praha, č. účtu: 115-6766870277/0100, obchodní společnost S u b t e r r a  a.s., se 

sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 453 09 612, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383, obchodní společnost 

STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 40003 Ústí nad Labem, IČO: 

25429949, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1370 a obchodní společnost GJW Praha spol. s r.o., se sídlem Mezitraťová 

137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín, IČO: 41192869, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528, všichni společně dále uváděni jen jako 

„Zhotovitel“), a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy bude faktura Zhotovitele na úhradu 

stavebních prací na Podchodu cyklostezky doručena Příjemci. Faktury budou vystavovány 

průběžně po dobu provádění stavebních prací na Podchodu cyklostezky, zpravidla 

v měsíčních intervalech. Příjemce dotace s takovýmto postupem souhlasí, neboť podmínkou 

pro poskytnutí finančních prostředků ze SFDI je, že finanční prostředky budou zasílány na účet 

Zhotovitele a rovněž bude uzavřena Dohoda o způsobu financování stavby podchodu 

cyklostezky mezi Správou železnic, státní organizací a Zhotovitelem a statutárním městem 

Přerovem. 



Zbývající část Dotace ve výši 237.280,55 Kč převede Poskytovatel na účet Příjemce uvedený 

v záhlaví této smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručena kopie faktury 

vystavené zhotovitelem na úhradu víceprací spojených se sanací nevhodného geologického 

podloží základové spáry.“. 

 

II. 

1) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, že jeho obsahu v celém 

rozsahu porozuměly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají ze své pravé, vážné a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho jej 

podepisují. 

2) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejněním prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3) Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nich každé má platnost originálu, 

přičemž dvě vyhotovení obdrží „statutární město Přerov“ a dvě vyhotovení obdrží „Správa 

železnic, státní organizace“. 

4) Smluvní strany se dohodly, že „statutární město Přerov“ uveřejní dodatek č. 2 „Smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města“ prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po jeho 

podpisu všemi smluvními stranami. 

5) Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů: O uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města rozhodlo Zastupitelstvo statutárního města Přerova na svém …. 
zasedání konaném dne … usnesením č. …. 

 

V Přerově dne      V Olomouci dne 

 

 

 

……………………………..    …………………………….. 

Ing. Petr Měřínský      Ing. Miroslav Bocák 

primátor      ředitel Stavební správy východ 

(poskytovatel)      (příjemce) 


