
Dodatek č. ti.

ke Smlouvě o realad překládlw sítě elektronických komunikací č. 2016/0000?

uzavřena“ dle ustanovení 5 1746 a násl. zákona č. 892012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

a v souladu s 5 104 odst. 1? zákona &. 127f2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změněn

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacíchš. v platném znění.

&. smlouw SM České Budějovice: 2015000306

vlastník sítě elektronických komu nikaci:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Olšanská 268MB, 130 00 Praha 3 - Žižkov

zapsán u rejstříkového soudu u KS v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 1624

IČ: 04034053

DíČ: czoaosaoea

zastoupen: Ing. Miroslavem Kotem, supervize-rem pro výstavbu sítě dle pověřeni

Bankovní spojení:

dále jako CEIIN

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám Přemvsša Otakara !|. E. 111, 370 512 České Budějovice

zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, Vedoucím investičního odboru,

na tákladě plné moci č.j. KP-P0f133/20141'EPMf44 ze dne 2.4.2014

ve věcech technických: Milanem Dberpfalzerem, technikem investičního odboru Magistrátu města

České Budějovice

IČ: 002447332

[Jiří: cz 00244732

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5., pobočka české Budějovice

č. Účto.: 4205152210800

dále ja ko Stavebník

Čl. 1.

Účela Předmět Dodatku &. 1

1,1. Smiuvní strany uzavřelv dne 22.2.2015 Smlouvu o realizaci překládkv sítě elektronických

komunikací č. 2016/0000? (dále jen Smlouva). jeiimž předmětem byl požadavek Stavebníka na

překládku SEK ve vlast níctví společnosti CETiN, závazek CETIN zajistit si překládku SEK (sít'

elektronických komunikací) a : nísouvisejšci činnostiv rozsahu a za podmínek stanovených touto

smiouvou & závazek Stavebního, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytne náklady,

které společnost CETIN v-souvislosti se zajištěním překládkv SEK vzniknout. Dle usL bodu 5.2.

Smiowv bvia stanovena výše nákladů překládkv ve výši 199 211 Kč (bez DPH!.

1.2. Společnost CETIN předložila Stavebníkem dne 22. 6. 2015 vyúčtování provedené překládky SEK

a Stavebník toto vyúčtování akceptoval a akceptuje die tohoto Dodatku č. 1 ke Smiouvě

v roz5ahu rekapitulace celkových a skutečných nákladůořekiádkv.
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Rekapitulace

_—

1.3. Stavebník se zavazuje dle poďnínek Smlouvy uvedených v čl. 6 Platební podmínky smiouw

zaplatit společnosti CERN skutečné nákiadv překládky “ve výši 104 052.30 Kč (bez DPH) ve

lhůtách a způsobem dohodnutým ve smlouvě.

či. 2.

Závěrečná ustanovení

2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a' účinnosti dnem podpisu poslední ze smiuvních stran

tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) provedeních, každé o síle originálu, z nichž CETlN

obdrží dvě jí!) a Stavebník dvě (2) vyhotovení.

2.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.

2,4. v otázkách neopravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89f2012 Sb„

Dbžanskv zákoník v platném znění.

2,5. Smiuuni strany Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem

jejich svobodné a vážně vůle, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných

podmínek pro kteroukoliv : nich, což stvrzují svými podpisy.

2.6; Společnost CETIN bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují“ povinnosti uveřejnění dle

zákona E. 340/2015 Sb., :: zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru Smluv jzákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto

ujednávají. že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Stavebník způsobem, v rozsahu a ve lhůtách

: něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění Stavebník společnost CETiN inform uje poté, co

obdrží ze stranv správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po

dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1 včetně všech příloh a dalších

součástí může být bez omezení zveřejněn i na oficiálních webových stránkách města České

Budějovice mam) Společnost CETIN bere dále na vědomí, že Stavebník je

povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož ijiné skutečnosti : něj nebo zjeho naplňování

vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá zjiných

právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany

současně shodně prohlašuji, že žádnou část tohoto Dodatku &. 1 nepovažují za své obchodní

tajemství bra' nící jeho uveřejnění či poskytnu-tí.

2.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č, 1 je příloha:

Příioha č. 1 - Rekapitulace cenových nákladů ze dne 22. 6. 2015

v Českých Budějovicích, dne 1 “ “FB“ iliíli v Českých Budě'ovicích, o .zř/ýfďá'

- (hall-i!

„.g—é“ „& .. 4, 55.0

Stavebník - — a“ Česká telekorn nikáční ln struktura a.s.

Ing. Zdeněk 'a 31.3: Ing. MiroslavK

Vedoucí in : tičního odboru uj, Supervizor ro ' , ,pčjsuipové sítě

%? Jdeš? na zákíšíígišíš'ggššššíggdne 1. s. 2015

RUDĚ - P-haB

\ - omamnou-1063

Ete.
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PPD - Pro-počet projektové dokumentace Ceník: vF - Západ » ARHíSíN - STAND. - 2016.06

. Pot. databáze: 21316606

Název stavby: VPI č. Budejovice, přel. SEK. Mánesova ul.

Cielo SPF prvku: MMO-050051

Zhotovitel PD: ARANEA NETWORK a.s. Burda

KPO:

HQST:

VUJ:

Technické údaje:

KMWK: 0.000 KMF: 6.700 bytových HTSt í)

KMWK: voz. 0.000 KMMK': 0.067 podnik. HTS: tl

km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: tl

KMTRU: 0.000 PP HR: o

KMOK: 0.000 PP UR: tí

KMVL: 0.000

KMTRK: nooo

Rozdělení ďte'zůn:

1: klad 100 tls. obyv.

Historické oentmm 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historická. centrum 0.000 km Mšsleká zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 ils. do 10 tis. obyv.

Historické oentrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.008 km

4: Do 1 tis.. obyv.

Chráněná přírodní uzemí 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA 19 323,43 Kč

ZEMNÍ _iŽRáCE 6 101,49 Kč

MONTIS! 35 357,89 Kč

GEODETICKÉ PMCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč

G[EODETIQKE PRAGLEBEALIZACE 5 504,17 Kč

VECNA BREMENA FRIPRAVR 1 851,45 Kč

věcná oftenena REALIZACE 3 233,25 Kč

PRUVOEENI PRACE 0.00 Kč

MATERtAL Dop. GETLN 0.00 Kč-

MATERíéL WRAZENY 0,00 Kč

MATERbgtL ZHGTOVITELE - Vykazovaný 31 619,9? Kč

MATERIAL ZHOTOVI'I'ELE - Newkezovaný 0,00 Kč

POPLATKY 0,00 Kč

CELKEM: 104 052,30 Kč

STAVEB. čINJNIDST 79 594,12 Kč

NES'UWEB. CINNOST 2445838 Kč

.. _ ma na-

130

on:

Zhotovil Kontroloval

= 1 - Vytisknulo: 22- -2018 21 :29142



VPI Č. Budějovice, přel. SEK, Mánesova ul. 11010-060051

Seznam položek

SAP Stav. čin. Název položky Množství Celková cena

Popis

PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový & technický bez projednání 1.00 ks 4 443.48 Kč

953534 Projekt tlkm liniové meta Iícké sítě 1200000 JV 14 880 „00 Kč

zemni PRÁCE

954970 8 Pokládka PE nebo vrapovaná chráničky 8.00 rn 90.36 Kč

952368 5 Pokládka žlabů TK2.T2N 5.00 m 375.25 Kč

95828? 8 Rýha bez výkopových prací, se zřízením kabelového lože 52.00 m 4 959.38 Kč

955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 75.00 m 876.50 Kč

MONTÁŽ

955039 5 Demontáž ochranné KK pro spojku 1.00 ks 1 452.53 Kč

952849 3 Měření stejnosměrné během atavhy— první čtyřka 3.00 ks 380.31 Kč

952850 8 Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 247.00 ks 7 227,22 Kč

952844 5 Měření střídavé během stavby - další čtyřka 247.00 ks 4 818,97 Kč

952543 3 Měření střídavé během stavby - první čtyřka 3.00 ks 204,78 Kč

955000 5 Montáž jedné čtyřky s oboustr.čislovánlm 200.00 ks 4 888.00 Kč

955003 5 Montáž ochranného boxu pro spojku 1.00 ks 838,14 Kč

955282 8 Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek 4.00 ks 5 460,58 Kč

954991 5 Montáž úložných kabelů do 50 XN 77.00 m 1 577,73 Kč

958325 3 Pofukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 540.00 m 5 868,80 Kč

955041 8 Zrušení úložných kabelů do 50 XN 135.00 m 1 850,85 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZQCE

955198 8 Plán geompro VBR do 200m vč.íkus=100mj 1.00 ks 2 308,15 Kč

956284 3 Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks 4 198,82 Kč

věcmi BŘEMENA PŘÍPRAVA _

955313 Uzavření sml. o SB o VBR 1.00 ks 1 851,45 Kč

věcmi BŘEMENA REALIZACE _

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.ka.VBR 1.00 ks 1 777,40 Kč

958085 Zajištění vkladuívýmazu věcného břemene doíz KN 1.00 ks 1 505,85 Kč

— 2. — Vytisknuto: 22-00-2016 21:29:42



VPI Č. Budějovice. přel. SEK. Mánesova ul. 11010-060051

Limitka materiálu 51

SAP Stav. čin. Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303857 5 Deska krycí plast. 250111 000 mm 65.00 ks 1 858,10 Kč

303795 5 Fólie výstražná 220mm PE oranžová 70.00 m 259,70 Kč

300130 5 Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8 67.00 m 18 215,53 Kč

302550 5 MInI Marker 1401 3M Ball 3.00 ks 710,45 Kč

312425 5 Modul konektor. 9700-10P 50.00 ks 1 488,50 Kč

408090 5 Páska speciální 15mmx20m pevnostní 5.00 ks 1 759,75 Kč

305358 5 Poklop žlabu beton 50x2316 cm k TK 2 10.00 ks 523,40 Kč

312809 8 Spojka kabelová XAGA 500 75115- 4001FLE 4.00 ks 2 924,95 Kč

30255? 5 Trubka HDPE 40i2000mm opravná 2.00 ks 1 891,90 Kč

302672 5 Trubka PE 110í5,3í8000mm 1.00 ks 753,62 Kč

305232 5 Zlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2 5.00 ks 1 242,95 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304267 5 Páska lepici iz. 19mmx20mx0,15mm černá 5.00 ks 0,00 Kč

. 3 - Vytisknuto: 22-05-2015 21:29:42
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 258115, Praha 3. PSČ

130 00. Kč 04054053, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen _Společnosťj, tímto pověřuje

sveho zamestnance pana

Ing. Miroslava Kota

k tomu, aby za Společnost“

. činil jednáni týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu

zákona č. 1272005 Str.. o elektronických komunikacích a o změně některých

souvisejících zákonů. jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy,

s orgány činnými v trestním řízení. spojíšt'ovnami a likvidátory škod, stavebními úřady

a svlaslniky nemovitosti dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační

siteI případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupovat

Společnost v souvisejících správních řízeních.

: uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení “věcného břemene dle ustanovení

51785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zaniku) práv

odpovídajících věcnému bře,-mení dle ustanovení 5 125? a nást. občanského zákoníku

v návaznosti na ustanovení 5 104 odst. 3 zákona 6, 12712005- Sb.,

' podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným

písmenům do katastru nemovitostí dle 5 8 a násl. zákona č. 2532013 Sb...o katastru

nemovitostí (katastrální zákon) a následné Společnost zastupoval v řízení o povoíeni

vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenúm do kataslru nemovitosti.

. podepisoval & podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva

k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve

smyslu 5 104 ods.4 zákona č.127í2005 Sb.. a 5 18 a násl. zákona č. 1842006 Sb.

zákon :: vyvta'stneni a následné Spošečnost v tomto řízeních a zřízení věcného

břemene zastupoval,

- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a

podnájemní,

: uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístěni komunikačního vedení a

zařízení ve vlastnictví Společnosti. např. rozvaděč typu UR+$R a kabelové lávky

nebo žlaby,

- projednávat a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné

komunikační sítě,

. uzavíral smlouvy o reaíízacl. jejíchž předmětem je provedení překládky veřejné

komunikační sítě ve smyslu ustanovení 5 104 odst. 17 zák. č,12732005 (dále jen

_Překládka"j Společnosti pro stavebníka bez limitu,

*. ———_—___.__._—.

mall-1004063. DIČ. (204054053

Bankovní spojení PPF hanka. Evropská lesem Praha 5. o. 0 201915000er

Česká telekomunikační infrastruktura a s, se sídlem Olšanská 25515. Praha 3. P5Č130 00.

reg. u Městského soudu v Praze spin. zn. E 20523

: manner

: mistrem rostou vadou kozím naložen vystavoafrevná Maurové stá



- projednával jiné smlouvy, jejíchž předmětem je zajištění všech zákonných před pokladů

pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti. jako vlastníka

překládané veřejné komunikační sítě. v souvislosti s provedením Překlědky pro

stavebníka třetí osobou,

. projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných

subjektů,

. projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní

komunikační sít' Společnosti.

- zastupoval Společnost ve správních řízeních. včetně veškerých rozhodnutích ve věci

odvolacího řízení. souvisejících se zajišťováním siti, poskytováním služeb a

provozováním přístrojů elektronických komunikací,

- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od

jiných osob.

: uzavíral nájemní “nebo podnájemní smlouvy na užívaní anténních stožárů nebo nosičů

(konstrukci) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění

technologických prvků třetí osoby bez možnosti pristupu kslti nebo službám

elektronických komunikací Speleolosti,

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální

hodnota zavazku. který může pověřeny za Společnost převzít, činí v každém případě

částku 200.000,— Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). .

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií-_

a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouve kterou má dle smlouvy jednorázové ohradit

Společnost nem '

b) dle souhrnné castky, kterou se Spolecmst zavazuje hradit po dobu. po kterou má smlouva

trvat nebo po mz smlouvu nelze vypověděl anebo _

c) dle nejvyssi částky připadající na období jakéhokoli 1 roku vprůbeho predpokladam

ptatnostž smlouvy

'v' případě možnosti rozdílných vykladu se smlouva vzdy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem

je vyssi častka.

Dále je oprávněn vtéto souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemnosti, nezbytné :

k zabezpečení práv a povinnosti Společností a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 10.5.2017. Jeho platnost rovnež končí ukončením pracovního '

pornem.

v Praze dne mozete '

Česká telekomunikační infrastruktu ra a.s.

Představenstvo

Petr Slováček | Michal Fra-lid

místopředseda představenstva člen představenstva

í



Ověření — logotimce

_. .. _ ,!; A; ;;

Běžné číslo ověřovací knihy:;fz,/??12; ozí— %;/45%

Ověřuji, že;

“Eo "Elf Slováček, nar. |5_5_;959________.______________

bydlištěm, K Potokům ms, Řitka-.—..-........-.._.________“
_ U

Mgr. Michal Frankl, mm 13.tl.i963—------——.—-—-------„..
“_ ĚČŠQŘ Ep? 415K

bydlištěm, Na břehu NEIL Praha 9.._______,_________________
f' “1 : » \

iš“ V).
| D ._--.. :. ' ?: !

**"_

íž : w: i|

Před “Diáře“ vlastnoručně podepsali tuto listinu-----„---.„ \\ _; št;

Tmožnoat hyb prokázána platnými úředními průkazy,-... dá,! . září-'?

V Praze dne 19.620!6-.--.___-___.___________________________

. 2 _ .?
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sš. Redenge:hour-cameru
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