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Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo {kt a\\. z.
-•> -

na vypracování projektové dokumentace a výkon související inženýrské činnosti pro akci

„11/392 Kralice n. O. - křiž. s 1/23 - křiž. s 11/399 - PD“

uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu 
smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a 
silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje
pro oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4 200 541 635/6800
IČ: 708 90 749
(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 20666
(dále jen „zhotovitel")

II.
Předmět dohody

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem výše uvedenou smlouvu (č. smlouvy objednatele 
98940, ze dne 18.11. 2016) vč. dodatků č. 1: 101 699 ze dne 31.3.2017 Na základě této smlouvy 
se zhotovitel objednateli zavázal ke zpracování projektové dokumentace pro akci „II/392 Kralice 
n. O. - křiž. s 1/23 - křiž. s 11/399 - PD“, včetně související inženýrské činnosti vedoucí 
k zajištění stavebního povolení.
Vzhledem k tomu, že objednatel zastavil projektovou přípravu stavby z důvodu nevyřešené 
majetkoprávní přípravy, uzavírají smluvní strany tuto dohodu o ukončení smlouvy.

2. Zhotovitel vypracoval a odevzdal kompletní dokumentaci stavby „11/392 Kralice n. O. - 
křiž. s 11/399 - PD ve stupni DSP a PDFS, objednatel příslušnou část projektové dokumentace 
převzal a uhradil.

Strana 1 (celkem 2)



Čislo dohody smlouvy - objednatele: 130072

PD ve stupni DUR byla dokončena v rozpracovanosti cca 95%, včetně zajištění dokladové části 
V rámci inženýrské činnosti pro zajištění dokladů pro územní rozhodnutí a stavebního povolení 
byly rozpracovanost 50 %.

Smluvní strany se dohodly, že ke dni podpisu této dohody vystaví zhotovitel fakturu na 109 550 Kč 
+ DPH. Podrobný výpočet doplatku za rozpracovanost viz Příloha č. 1 tohoto dodatku.
Objednatel toto plnění řádně uhradí ve lhůtě splatnosti faktury, která je smluvně ujednána na 30 
dnů.
3. Zbývající část díla ani inženýrská činnost nebude vykonána ani uhrazena.

4. Smluvní strany se dohodly, že ukončí smlouvu o dílo ve znění pozdějších dodatků ke dni 
oboustranného podpisu této dohody. Smluvní strany prohlašují, že po předání rozpracovaného 
díla a uhrazení faktury dle odstavce 2. tohoto článku nemají žádné nevypořádané závazky 
plynoucí z uvedené smlouvy.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádné nevypořádané závazky plynoucí 
z uvedené smlouvy.

2. Účastníci dohody prohlašují, že vůči sobě nebudou po skončení platnosti smlouvy uplatňovat 
žádné jiné plnění a závazky.

3. Účastníci dohody prohlašují, že s obsahem této dohody souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě 
zhotovitel.

5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Dohody včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

7. 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 Kraj Vysočina

Za zhotovitele: 

V Jihlavě dne: 01. 2020

Ing. Jan Hyliš \ ; 
člen rady kraje pro o'bjast j 
dopravy a silničního hospodářství

Za objednatele:

V Hradči Králové dne: 0 3.01. 2020

Ing. lyiiloš Burianec 
jednatel

litóSNÝRSKA KANCELÁŘ, s.r.o.
vaietw »0 02 Hradec Králové 
748S8M
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DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o. Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02 
tel; 495219036, 495212647, fax: 495221677, e.mail: dik@dik-hk.cz , http: www.dik-hk.cz DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

V Hradci Králové 14.11.2019

Ing. Miroslav Dokulil
Oddělení investiční a správy komunikací
odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Kalkulace rozpracovanosti 
akce:

” Rekonstrukce sil. 11/392 Kralice44

Stupeň - jednostupňový projekt

Na základě Vaší informace, že krajský úřad coby objednatel projektové dokumentace na akci 
„Rekonstrukce sil. 11/392 Kralice“ z důvodu neřešitelných požadavku dotčených vlastníků definitivně 
přerušuje veškeré projekční práce, Vám zasílám přehled rozpracovanosti.
Co se týče DUR + zajištění pravomocného územního rozhodnutí, tak jsme zatím nefakturovali nic. Máme 
dokončenou kompletní DUR a v rámci IČ jsme zajistili kompletní dokladovou část (krom ZPF kde nám 
chybí souhlas výše zmíněného vlastníka). Rozpracovanost je cca 95% v přepočtu na smluvní odměnu 
84550,-Kč (původní částka dle SoD 89000,-Kč).

DSP a PDPS jsme již odevzdali a vyfakturovali.

V rámci IČ pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení jsme zajistili cca 85% dokladů. 
Rozpracovanost navrhuji 50% v přepočtu na smluvní odměnu 25000,-Kč (původní částka dle SoD 50000,- 
Kč).

Prosím o Vaše připomínky.

Děkuji. Zdraví Burianec, DiK

Ing. Miloš Burianec


