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Dodatek č. 1

Smluvní strany

1.

ve věcech technických je oprávněn jednat:

a

ČI. 1

1

D-JVY-1901517-01-N

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná 
smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel")

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle ČI. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se 
změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1. Součástí 
změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 
odst. 4 a 6 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek stím, že rozdělení změn na tyto 
jednotlivé odstavce je uvedeno v textu změnového listu č. 1.

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.3.2019 na provedení díla „Rekonstrukce
MK ul. Tyršova, úsek Křenkova - Monseova, Nové Město na Moravě“ 

( dále jen jako „smlouva o dílo“).

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

Miloš Hemza, referent odboru investic
Ing. Andrea Kramářové, vedoucí odboru investic

2. COLAS CZ, a.s.
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
divize Silniční stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava-region Vysočina 
zastoupená p. Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti jih
ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

p. Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih, na základě plné moci ze dne 28.12.2018 
ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel. 733 780 340
Ing. Jiří Hladík - hlavní stavbyvedoucí, tel. 733 780 370
p. Petr Matějíček, vedoucí stavby, tel. 733 780 377

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005~
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č.ú.: 117825233/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 
(dále jen „zhotovitel")
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1

ČI. 2

Původní text ČI. 4 odst. 1. ve znění

1.

se ruší a nahrazuje tímto textem

1.

ČI. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.

2

I

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně ČI. 4 odst. 1. smlouvy 
o dílo následovně:

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením 
tohoto dodatku.

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 1.015.503,25 Kč bez DPH,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 1 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen 
tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat 
k uveřejnění v registru smluv.

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 872.914,45 Kč bez DPH,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
změn a doplňků.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
změn a doplňků.



Příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č. 2 smlouvy o dílo - změnový list č. 1 včetně změnového položkového rozpočtu

Podpisy smluvních stran

dne dne

Za objednatele: Z

3

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. 
Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Michal Šmarda
starosta města Nové Město na Moravě

Tento dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na 
její 3. schůzi dne 17.12.2018 pod č. usnesení 13/3/RM/2018.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení tohoto dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 3 strany textu a jeho 
součástí je i příloha uvedená níže.

Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.

V Novém Městě na Moravě
21. 10. 2019

. 
u

áz.

I

l

V Jihlavě

21. 10. 2010



Stavba:

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD bez DPH: 872 914,45 Kč

1.

2.

3.

4.

5.

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v přiloženém Rozpočtu.

Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH)

Odstavec 4 Odstavec 6

Méněpráce Vícepráce Méněpráce Vícepráce

-4 095,65 98 926,87
0,00 47 757,58

CELKEM -4 095,65 98 926,87 0,00 47 757,58 142 588,80

103 022,52 47 757,58

Součet změn dle jednotlivých odstavců § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. v absolutní hodnotě

9. říjen 2019Datum:
1/1

j

142.588,80 Kč
1.015.503,25 Kč

bez DPH: 
bez DPH:

Součet
(v Kč bez DPH)

1.-4.
5.

Vypracoval: Michaela Hladíková - COLAS CZ, a.s. 
Ing. Jan Červinka - TDS

Rekonstrukce MK ul. Tyršova, úsek Křenkova - Monseova, 
Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
ENVIGEST PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě
2. 9. 2019-25. 10. 2019

94 831,22
47 757,58

Označení 
prací

Objednatel:
Zhotovitel: 
TDS:
Termín stavby:

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

Doplnění jednořádku ze žulových kostek - na straně nově rekonstruovaného chodníku chybí v části délky 
stávající komunikace jednořádek ze žulové kostky, objednatel požádal zhotovitele o doplnění a ucelení tak 
stavby v návaznosti na navazující komunikace

Vyrovnání stávající přídlažby - stávající přídlažba z žulových kostek musí být před asfaltováním výškově 
srovnána, proto je nutné stávající kostky vytrhat a potom nově osadit a srovnat

Úprava chodníku v místě budoucího přechodu pro chodce - objednatel požaduje v místě budoucího 
přechodu pro chodce (navazující etapa) provést snížené obrubníky s příslušným varovným pásem pro 
nevidomé a uložení 2 chrániček DN 100, s tím souvisí výkopové práce a malý zásah do stávajícího 
chodníku naproti nově rekonstruovanému

Prodloužení opravy asfaltového povrchu komunikace na začátku staničení - po vytyčení stavby 
geodetem bylo zjištěny trhliny v navazujícím úseku délky cca 2 m, před zahájením frézování bylo 
dohodnuto prodloužení opravy o tento úsek, skutečnost bude doložena geodetickým zaměřením

Vyrovnání opravovaného úseku přidáním vrstvy asfaltu tl. 1 cm - po odfrézování předepsané tloušťky 
stávajícího asfaltu byly v podkladu zjištěny různé nedokonalosti (chybějící části asfaltu, lokální poruchy...) 
a výškové nesrovnalosti, které je nutno před pokládáním nového asfaltového povrchu vyrovnat a doplnit 
přidáním vyrovnávací asfaltové vrstvy v průměrné tloušťce 1 cm

ZMĚNOVÝ LIST č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1911230092A ze dne 20. 3. 2019

Cena za Dodatečné stavební práce 
NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA



COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

Popis Cena/m.j.Množství M.j. Cena celk.

Objekt: SO 101A - Rekonstrukce komunikace - změny v průběhu stavby

002 35,421 m2 743,4

113107024003 541,66 m2 3 249,60

113107042004 152,920,925 m2 3199,43

113154253007 69,312 m2 831,6

113202111008 55,87 m 390,6

132201210R00008 311,64,68 m3 1 458,29

162201101012 33,57,8 m3 261,3

167101101014 103,63,9 m3 404,04

181102302016 13,79,45 m2 129,47

181151311017 39,821,6 m2 859,68

171201101R00019 23,6 110,45

174101101R00020 53,3 134,32

175101101R00021 262,92,16 m3 567,86

113203111025 63,6115 m 7 314,00

oprava: 10=10,000000

Součet za 001 - Zemní práce 19 654,03

023 151,526,6 m2 4 029,90

566901133024 196,45,6 m2 1 099,84

566901161025 819,65,4 m2 4425,84

573211111028 13,512 m2 162

577143111029 327,812 m2 3 933,60

596215041R00029 282,621 m2 5 934,60

596211224031 14,52,8 m2 40,6

5924526600032 454,32,828 m2 1 284,76

592450130064 225,44,242 m2 956,15

Vyspraveni podkladu po překopech ing síti plochy do 15 m2 štěrkodrti 

překop pro chráničky kce. vozovky ŠD 15cm: 7*0,8=5,600000

podklad pod opravou chodníku: 1,5*1,5=2,250000
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-1 

2,16/0,1=21,600000
Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů nezhi

Stránka 1 / 2
14.10.2019

Betonová zámková dlažba 20 x 10 x 8 cm pro nevidomé červená 

dlažba vmiste budoucí přechodů pro chodce:

3,50*0,4*2*1,01=2,828000
dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní

doplnění poškozené dlažby 20%: 21*0,2*1,01=4,242000

Soubor staveb: 1911230092 - Rekonstrukce ul. Tyršova Nové Město na Moravě
Stavba: 1911230092A - Rekonstrukce MK ul. Tyršova, úsek Křenkova - Monseova, Nové Město na Moravě

001 - Zemní práce 
113106171

005 - Komunikace 
566901132

4,68 m3
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

4,68=4,680000
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 2,52 m3

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

4,68-2,16=2,520000
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

vyboruanou SD: 0,8*0,30*9=2,160000
Vytrhání obrub z dlažebních kostek

oprava jednořádku, levá strana ve staničení 0,457 -0,562: 105=105,000000

Rozebráni dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z k 
chodník bet.zámk.dl.: podél nové obruby - předláždění: 7,0*3,0=21,000000 

Odstraněni podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 400 mrr 
překop pro chráničky kce. vozovky SD 35cm: 7,5*0,8=6,000000

Odstraněni podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překope ;

překop pro chráničky kce. vozovky ACP 8cm: 6*0,8=4,800000

pod dlažbou: 21=21,000000
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrti 

překop pro chráničky kce. vozovky SD 20cm: 7*0,8=5,600000
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaní 

rýha pro chráničku v místě bud.přechodu: 6*0,9=5,400000
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

vizpol. 029: 12=12,000000
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemc

prodloužení opravované poškozené obrusné stávající vrstvy na začátku staničení:

2*6=12,000000
Kladeni zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože; 

předláždění chodníku levá strana: 21=21,000000
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladeni betonových dlažeb komui

dlažba vmístě budoucího přechodu pro chodce:

(3,5*0,4*2)=2,800000

odbourání asfaltové vrstvy pro jednořádek z kostek v š. do 15cm:

107,5*0,15=16,125000
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překáž 

odfrézováni stávajícího krytu tl. 50mm: 6*2=12,000000
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

stávající sil.obrubník 100/15/25 budoucí přechod levá strana 7=7,000000
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubeni 

rýha pro 2 ks chrániček: 9*0,8*0,65=4,680000
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

zemina z rýhy a pro zpětný zásyp: 3,9*2=7,800000
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

zemina pro zpětný zásyp a pl. úpravu: 3,9=3,900000
Úprava pláně v zářezech se zhutněním

dno rýhy: 9*0,8=7,200000

Měna: Kč
Poř. Kód
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COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

PopisPoř. Cena/m.j.Množství M.j. Cena celk.

Součet za 005 - Komunikace 21 867,29

24118 m 4 338,00

Součet za Etapa: 008 ■ Trubní vedení 4 338,00

916231213032 256,97,5 m 1 926,75

nájezdové: 3,5=3,500000

přechodové: 2=2,000000

916991121035 2 067,503,415 m3 7 060,51

592174600037 97,8-3,535 KUS -345,72

592174750038 91,27,035 KUS 641,59

592174760039 312,42,01 KUS 627,92

592174770040 312,42,01 KUS 627,92

916111123084 105216 m 22 680,00

oprava stávajícího jednořádku levá i pravá strana: 10=10,000000

583810070085 584,1 7 291,67

Součet za 009 - Ostatní konstrukce 40 510,65

41,929,0119 t 1 215,60

Součet za 099 - Staveništní přesun hmot 1 215,60

979054451033 30,323,04 m2 698,11

592174500034 132,6-28,28 KUS -3 749,93

997221561048 205,529,7395 t 6111,47

979024443102 36,4115 m 4 186,00

Součet za D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 7 245,65

CELKEM Objekt: S0101A - Rekonstrukce komunikace ■ změny v průběhu stavby 94 831,22

I

jednořádek levá strana : 105=105,000000 
kostka dlažební žula drobná 8/10 (10/12)

Stránka 2/2

14.10.2019

doplnění levá strana: 2*1,01=2,020000
obrubník silniční Granitoid ABO100/15/15II šedý A 100x15x15 cm 

budoucí přechod pro chodce obě strany: 3,5*2,01=7,035000 
obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25 II šedý LV 100x15x25 cm 

budoucí přechod pro chodce obě strany: 1,0*2,01=2,010000 
obrubník silniční Granitoid ABO100/15/25II šedý PV 100x15x25 cm 

budoucí přechod pro chodce obě strany: 1,0*2,01=2,010000 
Osazeni obruby z drobných kostek s bočni opěrou do lože z betonu pr 

do betonu C 20/25 s vyspárováním:

jednořádek ze žul.kostek 10/12 pravá strana: 101=101,000000

) 12,4836 m2
žulová kostka drobná 10/12 štípaná, barva šedá: 101*0,12*1,03=12,483600

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot
Očištěni vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kc 

21+17*0,12=23,040000
obrubník betonový chodníkový AB01-15 100x15x30 cm

Ztri,Ul=Z8,Z«UUUU
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 

manipulace na staveništi: 29,7395=29,739500
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních

jednořádek z kostek: 105+10=115,000000

009 - Ostatní konstrukce
Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěro 

přechod pravá strana:

Měna: Kč

Kód

chodníkové: 2=2,000000
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z beton 

216*0,1 *0,15+7,0*0,1 *0,25=3,415000
obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm

budoucí přechod pro chodce pravá strana: -5,5*1,01 =-5,555000

099 - Staveništní přesun hmot
045 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitický

Etapa: 008 - Trubní vedení
001 871265231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 1

chránička DN 100 SN8: 2*9,0=18,000000



COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA s výkazem výměr

Cena/m.j.Popis Množství M.j.Poř. Cena celk.

Objekt: SO 101B - Rekonstrukce komunikace - vyrovnání oprav, úseku vrstvou asfaltu 1cm

327,8 47 006,52

Součet za 005 - Komunikace 47 006,52

41,917,925 t 751,06

Součet za 099 - Staveništní přesun hmot 751,06

CELKEM Objekt: S0101B - Rekonstrukce komunikace - vyrovnání oprav, úseku vrstvou asfaltu 1cm 47 757,58

SP 017 1/1

Soubor staveb: 1911230092 - Rekonstrukce ul. Tyršova Nové Město na Moravě
Stavba: 1911230092A - Rekonstrukce MK ul. Tyršova, úsek Křenkova - Monseova, Nové Město na Moravě
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Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemc 143,4 m2

prodloužení opravované poškozené obrusné stávající vrstvy na začátku staničení: 

- vyrovnání 1cm v ploše opravovaného úseku: (705+12)/5=143,400000

Měna: Kč

Kód

099 - Staveništní přesun hmot
045 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitický

005 - Komunikace
029 577143111




