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DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ
(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník")

I. Smluvní strany

město Blansko

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Ing. Jiří Crha - starosta města Blansko
00279943
CZ 00279943

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Mráček, Ph.D, tel.

Ing. Jiří Svoboda, tel.

(dále jen „objednatel")

a

Laboro ateliér s.r.o.

Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34604
03706940
CZ03706940

Projektant

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
IC
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Ropek, tel.:
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Valihrach, tel.

Odpovědný projektant:
Hlavní inženýr projektu:

(dále jen „projektant").

Ing. Petr Valihrach, tel.:
Ing. Petr Valihrach, tel.:

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 4 k uzavřené Smlouvě o projektové přípravě č. 2016/000769/INV/DS
ze dne 06. 06. 2016, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3, na stavbu s názvem:

„Cyklistická a pěší komunikace podél silnice II/379, úsek Blansko - Skalní mlýn“

za účelem budoucí realizace cyklostezky ve městě Blansko.

Dodatek č. 4 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XI. odst. 11.15.
a v souladu s článkem X. odst. 10.1. Smlouvy o projektové přípravě, z důvodu okolností vzniklých
v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran
a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. V blízké budoucnosti není možné obdržet souhlas insolvenčního správce (Indra-Šebesta v.o.s.)
na situační výkresy stavby za účelem vydání územního rozhodnutí na obě etapy stavby. Insolvenční
správce v současnosti spravuje majetek společnosti ČKD Blansko Strojírny, a.s., kde přes její pozemky
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mj. navržená stavba vede. V minulosti již proběhly dražby majetku uvedené společnosti ČKD, avšak bez
úspěchu. Po několika jednáních s insolvenčním správcem, není možné z jejich strany udělit předmětné
stavbě cyklistické a pěší komunikace souhlas, rovněž není možné dotčené části pozemků odprodat
(město Blansko by muselo koupit veškerý majetek společnosti ČKD). Objednatel dále požádal Městský
úřad Blansko, odbor stavební úřad o zařazení předmětné navržené stavby do územního plánu jako
stavby veřejně prospěšné. V případě, že do Územního plánu Blansko zařazena bude, bude tomu tak
nejdříve v roce 2021. S ohledem na výše uvedené, se smluvní strany dohodly na ukončení spolupráce.

2.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodnuly na finančním vyrovnání
doposud provedených projektových prací a vykonané inženýrské činnosti. Projektant vypracoval
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí včetně inženýrské činnosti (v minulosti došlo k rozdělení
stavby na dvě etapy). Práce byly vykonány pro obě etapy stavby. Dle smlouvy o dílo náleží projektantovi
částka 173.400,00 Kč bez DPH (tj. 209.814,00 Kč vč. DPH), která bude ponížena za již uhrazenou
fakturu z roku 2018 ve výši 102.808,86 Kč vč. DPH. Projektant je tedy oprávněn vystavit fakturu
na částku 107.005,14 Kč vč. DPH. Před vystavením faktury doručí projektant objednateli výtisky
projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro obě etapy stavby v aktuálním stavu
projekce včetně dokladové části, a výše uvedené bude též dodáno v elektronické podobě v otevřených a
uzavřených formátech.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden3.2.
projektant.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 4 a s celým obsahem
dodatku č. 4 souhlasí.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 4, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek
sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru
smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí
toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů
po uzavření tohoto dodatku č. 4.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o projektové přípravě se uzavírá v souladu s usnesením č.
přijatém na 25. schůzi Rady města Blansko dne 10.12.2019.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

KLKÍ-.íqhS, dneVV Blansku dne

Za objednatele

Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města
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