
Semenný sad jeřábu ptačího - oplocení

DODATEK c.l
uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2019/116

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: , ředitelem 
Krajského ředitelství Liberec 
ve věcech technických jedná:

 hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. , mail: 

 technický pracovník pro stavební činnost, tel. , e-mail: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel")

a

Radek Novotný
IČO: 63762951 
DIČ: 
místem podnikání: 468 03 Rádlo 194 
zastoupený: 
č. telefonu:  e-mail:
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.
Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č.l ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek 
zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Semenný sad jeřábu 
ptačího - oplocení", evidenční číslo zakázky S936/2019/116 a to za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
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II.
Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny objemu prací v průběhu výstavby mění dosavadní 
znění ujednání článku IV.- Cena za dílo, smlouvy o dílo nahrazují jej tímto ujednáním.

Cena díla dle smlouvy o dílo : 259.872,- Kč bez DPH

Cena méněprací: 5.016,- Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č. 1: 254.856 Kč bez DPH

Důvod změny: jednotlivé položky byly upraveny dle skutečně provedených prací.

Méněpráce jsou rozepsány v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č.l tohoto dodatku č.l.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ě. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, 
přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, 
které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují 
prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním ěi zveřejněním celého tohoto 
dodatku č. 1 v jeho plném znění.

4. Tento dodatek ě. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel

?ý.f.rc:?:. dne

LIBERCI 1 0 -09- 2019
v ., dne

Za zhotovitele Za objednatele 

ředitel KŘ Liberec
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ZADÁNÍ
Stavba: Semenný sad jeřábu ptačího - oplocení - méněpráce
Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 05.09.2019

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2 231 131111333
Vrtáni jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - 
ručně s motorovým vrtákem m 3,600 250,00 900,00

3 231 131111359
Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé 
půdě m 3,600 85,00 306,00

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 553 55342264 -R

tHPBfiCTt /jtutuvy poprujiuvurry nui r-e-u
komaxitový 2750/48x2, Omm včetně plastové čepičky

kus 4,000 215,00 860,00

5 231 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zabetonováním kus 4,000 270,00 1080,00

8 231 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty výšky do 2,0 m m 8,000 75,00 600,00

9 313 31327515- R
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky
55/2,5mm v 2000mm s napínacím drátem m 8,000 84,00 672,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 553 55342274
vzpěra plotová poplastovaná 38x1,5mm včetně 
krytky s uchem 2500mm kus 2,000 160,00 320,00

16 553 55342202
objímka pro uchyceni vzpěry na sloupek D 40-50mm

kus 2,000 9,50 19,00

998 Přesun hmot

17 231 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic 
v do 3 m t 0,740 175,00 129,50

18 231 998232121
Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za 
zvětšený přesun do 1000 m t 0,740 175,00 129,50

Celkem 5 016,00





ZMĚNOVÝ LSST STAVBY
Změna č: 1

Datum změny: 5.9.2019

Název veř. zakázky: Semenný sad jeřábu ptačího - oplocení

Zhotovitel: Radek Novotný

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):

Semenný sad jeřábu 
ptačího - oplocení

Charakter akce:

1 N IP NP

Čísla objektů
dotčených změnou:

Stavební díly:

Popis změny:
-jednotlivé položky byly upraveny dle skutečně provedených prací.

Zdůvodnění změny:
-jednotlivé položky byly upraveny dle skutečně provedených prací

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

AD souhlasí se změnou

Datum: Podpis:

Dopady:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): NE

do časového plánu (Ano/Ne): NE Termín dokončení do: 24.8.2019

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

I: 5.016,-
N:

Bilance:

5.016,-Kč bez DPHZvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

I:

N:

Konečná celková cena akce po změně 254.856,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 254.856,- Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Datum: Podp

Zástupce objednatele - jméno: Datum: Podpis:

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr): Položkový rozpočet

Poznámka:






