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Číslo smlouvy objednatele: 121649/č. dodatku 123291 
Císlggmlouvy zhotovitele:

KUJIP018ANIY
ISj fa/Wl'

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ft
„II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též 
jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

ibW
yfii fj-

1.1. Objednatel:

zástupce pro věcí smluvní:

zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu: ‘
IČO:
(dále jen „Objednatel“)

Článek 1 - Smluvní strany

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený 
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. 
Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství
MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
4050005000/6800
70890749

1.2. Zhotovitel č. 1: Vysplans.ro.
jako vedoucí společník společnosti s názvem „Vysplan / DPOva - Golčův Jeníkov" na 
základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu
Adresa: ;
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava 
Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti 
Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti 
Komerční banka a.s.
115-5598500247/0100
27717089
CZ27717089
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050

Zhotovitel č. 2: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

jako společník společnosti s názvem „Vysplan / DPOva - Golčův Jeníkov" na základě 
SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu
Adresa:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „Zhotovitel“)

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ing. Zdeněk Legerský, člen představenstva
Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka
KB a.s., pobočka Ostrava
1022147761/0100
42767377
CZ42767377
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
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Článek I

V souvislosti s nutností dopracování vynětí ze ZPF, dendrologického posudku a nových 
hydrotechnických výpočtů vč. nového projednání a přepracování původního návrhu 
rekonstrukce propustku v Kraborovicích odsouhlaseného investorem dojde k prodloužení 
termínu plnění a navýšení ceny díla za tyto činnosti. U propustku v Kraborovicích bylo třeba 
provést řadu jednání s dotčenými orány a organizacemi vč. vlastníků c^kolních pozemků 
vzhledem ktomu, že stávající propustek leží na soukromých pozemcích a v těchto místech 
prochází biokoridor.

V této souvislostí se mění následující ujednání původní smlouvy takto

1. Článek 2 - Předmět smlouvy, odst. 2.1 písm. a)
í

Původní znění

„2.1. Rozsah předmětu plnění:

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
Součástí projektové dokumentace bude zejména:

- vlastní kompletní návrh technického řešení,
- definitivní dopravní značení, 5
- plán opatření BOZP zpracovaný odborně způsobilou osobou,
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění 

stavebních prací, včetně projednání,
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, 

dotčenými právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení ke 
stavebnímu řízení,

- záborový elaborát - tabulková i grafická část (na podkladu aktuální katastrální mapy), 
grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), 
sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů 
pro věcná břemena inženýrských sítí,

- hluková a exhalační studie (bude-li nutná),
- havarijní a povodňový plán,
- prověření průběhu inženýrských sítí,
- předpokládané stavební náklady, <
- zajištění souhlasů vlastníků pozemků se stavbou podpisem na situaci,
- dokladová část.

Projektová dokumentace DSP bude Objednateli v rámci dohodnuté ceny předána
v následujícím počtu:

- 4x v písemné podobě (z toho tři paré budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti
o vydání stavebního povolení), *
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- 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude 
předána nanosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých 
stavebních objektů, složek."

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„2.1. Rozsah předmětu plnění:

aWvpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
Součástí projektové dokumentace bude zejména:

- vlastní kompletní návrh technického řešení,
- definitivní dopravní značení,
- plán opatření BOZP zpracovaný odborně způsobilou osobou,
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění 

stavebních prací, včetně projednání,
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, 

dotčenými právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení ke 
stavebnímu řízení,

- záborový elaborát - tabulková i grafická část (na podkladu aktuální katastrální mapy), 
grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), 
sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů 
pro věcná břemena inženýrských sítí,

- hluková a exhalační studie (bude-li nutná),
- vynětí ze ZPF vč. získání souhlasu majitele pozemku s vynětím na situaci
- dendrologický průzkum
- aktualizace hydrotechnických výpočtů území pro provedení vody v propustcích
- havarijní a povodňový plán,
- prověření průběhu inženýrských sítí,
- předpokládané stavební náklady,
- zajištění souhlasů vlastníků pozemků se stavbou podpisem na situaci,
- dokladová část.

Projektová dokumentace DSP bude Objednateli v rámci dohodnuté s ceny předána 
v následujícím počtu:

- 4x v písemné podobě (z toho tři paré budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti 
o vydání stavebního povolení),

- 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude 
předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých 
stavebních objektů, složek."
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2. Článek 3 - termín plnění, odst. 3.1 

Původní znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termípech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2018

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a): do 4 měsíců od podpisu
smlouvy

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm.b): do 3 měsíců od dokončení
DSP a předání majetkoprání 
přípravy

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c): do 3 měsíců od vypracování
DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d): do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního 
povolení"

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2018

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a): do 5 měsíců od podpisu
smlouvy

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm.b): do 3 měsíců od dokončení
DSP a předání majetkoprání 
přípravy

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c): do 3 měsíců od vypracování
DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d): do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního 
povolení"

3. Článek 4 - Cenové ujednání, odst. 4.4 

Původní znění
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„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 467 200 Kč
DPH 21%: 98 112 Kč
cena celkem včetně DPH: 565 312 Kč

(slovy: čtyřistašedesátsedmtisícdvěstě korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 202 500 Kč
DPH 21%: 42 525 Kč
cena celkem včetně DPH: 245 025 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 106 500 Kč
DPH 21%: 22 365 Kč
cena celkem včetně DPH: 128 865 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 
DPH 21%: 
cena včetně DPH:

85 000 Kč 
17 850 Kč 

102 850 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 61 hodin (vč. 16 hodin)

cena bez DPH: 73 200 Kč
DPH 21%: 15 372 Kč
cena včetně DPH: 88 572 Kč“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.4. Smluvní ^strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 
DPH 21%:
cena celkem včetně DPH:

i

515 400 Kč 
108 234 Kč 
623 634 Kč
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(slovy: šestsetdvacettřitisícšestsettřicetčtyří korun českých vč. DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 250 700 Kč
DPH 21%: 52 647 Kč
cena celkem včetně DPH: 303 347 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 106 500 Kč
DPH 21%: 22 365 Kč
cena celkem včetně DPH: 128 865 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení. Inženýrská činnost

cena bez DPH: 
DPH 21%: 
cena včetně DPH:

85 000 Kč 
17 850 Kč 

102 850 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 61 hodin (vč. 16 hodin)

cena bez DPH: 73 200 Kč
DPH 21%: 15 372 Kč
cena včetně DPH: 88 572 Kč"

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 121649, 
č. zhotovitele 180117 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti 
v původním znění.

2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 
121649, č. zhotovitele 180117 ze dne 15. 11. 2018 uzavřené podle § 1746 odst. 2 
a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných 
webových stránkách Kraje Vysočina.
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6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 -cenová kalkulace víceprací

V Jihlavě dne 13. 03. 2019 V .Jihlavě, dne 13. 03, M

Objednatel: Zhotovitel:

86 Oi Jihlav

/■ -i

Ing. Jan Ptylišjčlěh rady kraje 
pro oblast dopřavyV 
a silničního hospodářství

Ing. Kamil Škrobánek 
vedoucí společník společnosti 
“Vysplan / DPOva - Golčův Jeníkov'
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Vysplan projektování staveb / inženýrská činnost /
technické dozorování staveb / výkon koordinátora BOZP

Kraj Vysočina 
Žižkova 1882/57 
587 33 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA OSTRAVA
180117 Kytnar/777651430 13.3.2019

VĚC

Cenová nabídka na vícepráce

Podáváme Vám cenovou nabídku na provedené vícepráce pro akci il/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad 
Doubravou, propustky, PD:

Provedení terénních prací - dendrologie + ZPF, vč. cesty: 9.000,- 
o Doprava 600km x 7,5kč/km = 4.500,- 
o Terenní práce 1 pracovník x 6 hodin x 750kč/hod = 4.500,- 

Bíiek:
o zpracování dat, zpracování výkresové části a sepsání zpráv pro dendrologii:

16hod x 750kč/hod = 12.000,-
o zpracování dat, zpracování výkresové části a sepsání zpráv ZPF: 4hod x 750kč/hod = 3.000,- 

Kraborovice:
o zpracování dat, zpracování výkresové části a sepsání zpráv pro dendrologii:

6hodx750kč/hod = 4.500,-
o zpracování dat, zpracování výkresové části a sepsání zpráv ZPF:

3hod x 750kč/hod = 1.500,-

Hydrotechnické výpočty pro variantní řešení: 
o 26 hod x 700kč/hod = 18.200,-

Celkem 48.200,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem

Ing. Kamil Škrobánek 
jednatel společnosti

Vysplan s.r.o.
sídlo firmy | 8. března 4812/2a, 586 01, Jihlava | Zapsaná v OR vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 54050 |
IČO: 27717089 | DIČ: CZ27717089 | vysplan@vysplan.cz
kancelář Ostrava | Masarykovo nám. 5/5, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava '
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