
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0561/2019/ORM

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

na zpracování projektové dokumentace na Hranice Optimalizace MHD – autobusové zastávky
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Objednatel
Město Hranice
se sídlem MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
zastoupené: Jiřím Kudláčkem, starostou
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Pavla Hynčicová
tel.: 581 828 203
e-mail : pavla.hyncicova@mesto-hranice.cz

(dále jen jako „objednatel“),

a

Zhotovitel: NELL PROJEKT s.r.o.
zastoupený: Zuzanou Kuchařovou, jednatelkou
sídlo: Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
IČO: 29209081
DIČ: CZ29209081
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu: v Brně oddíl C, vložka 65738
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:

(dále jen jako „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 5. 12. 2019 Smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele
SML/0561/2019/ORM, (dále také jen „Smlouva o dílo“), kdy předmětem díla je závazek zhotovitele
provést pro objednatele dílo, zpracování níže uvedené projektové dokumentace a zajištění inženýrské
činností pro stavbu s názvem „Hranice Optimalizace MHD – autobusové zastávky“.

2. Z důvodu změny rozsahu předmětu plnění (zvyšuje se počet zastávek na ulici Sklený kopec, a to o 1
zastávku) a dále z důvody změny doby provedení díla se výše uvedená smlouva o dílo mění tak, jak je
uvedeno níže.
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II.  
                                         Předmět dodatku 
 

1. Tímto Dodatkem č. 1  se text článku  1. Předmět smlouvy odst.1.1 nově doplňuje textem: 
 
V ul. Sklený kopec se rozšiřuje předmět plnění o zpracování projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti o 1 autobusovou zastávku, specifikováno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č.1.  

 
Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení a dokumentace pro provedení 
stavby bude vyhotovena společně pro 2 autobusové zastávky v ul. Sklený kopec. 
 

2. Tímto Dodatkem č. 1 se text uvedený v článku 1. Předmět smlouvy odst. 1.5 a  odst.1.6 ruší a 
nově doplňuje v následujícím znění:  
 
1.5 Projektová  dokumentace pro společné územní a stavební  řízení, v počtu 6 x paré + 1 x digi ve 
formátu dwg, pdf pro každou zastávku samostatně, vyjma zastávek v ul. Skelný kopec. 
 
1.6 Dokumentace pro provedení stavby bude vyhotovena 6x v vytištěné formě + 1x na CD ve 

formátu .pdf a .dwg.  Tištěné paré i CD bude obsahovat položkový rozpočet a výkaz výměr ve formátu 
excel. pro každou zastávku samostatně, vyjma zastávek v ul. Skelný kopec. 
 
 
 

3. Tímto Dodatkem č. 1 se text v článku 2. Doba provedení díla a místo plnění, odstavci 2.1 ruší a 
nově doplňuje v následujícím znění:  
 

        2.1 Dílo bude provedeno: 
Termín zahájení prací:  nejdříve dnem nabytí účinnosti této smlouvy 
Termín podání žádosti o společné povolení stavby, ohlášení stavby:  do 30. 4. 2020 
Termín předání dokumentace pro provedení stavby, včetně výkazu výměr a rozpočtu:do 15. 5. 2020 
Termín zajištění vydání společného povolení: do 30. 6. 2020  
 
Termín zajištění vydání společného povolení je závislý na délce vedeného stavebního řízení, na 
podání námitek účastníků řízení a vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí. 
V případě, že nastane prodlení v průběhu správního řízení ze strany zúčastněných subjektů na 
řízení, sjednaný termín zajištění vydání společného povolení se automaticky prodlužuje.   

 
 

4. Tímto Dodatkem č. 1 se text v článku 3. Cena díla, ruší a nově doplňuje v následujícím znění:  
                    
                    Cena za předmětné dílo se sjednává jako cena nejvýše přípustná na základě dohody smluvních                                  
                       stran a cenových předpisů v následující výši: 
 

1) Cena bez DPH za zaměření polohopisu a výškopisu – zaměření stávajícího stavu území 
pro celé řešení území 
6 000,- Kč 
 
 

2) Cena bez DPH za projektovou dokumentaci pro územní souhlas,  společné územní a 
stavební řízení, ohlášení stavby, včetně vypracování propočtu nákladů a podání žádosti 
o územní souhlas, společné povolení stavby, ohlášení stavby a zajištění inženýrské 
činnosti potřebné pro vydání územního souhlasu a pravomocného společného povolení 
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a ohlášení stavby (zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a majitelů, správců 
inženýrských sítí) 
102 000,- Kč 
 

3) Cena bez DPH za dokumentaci pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu a 
výkazu výměr  
20 000,-Kč 

 
               
 
 
              Cena za dílo celkem bez DPH             128 000,- Kč 
 

                                                                DPH           26 880,- Kč 
                                                                              
                     Cena za dílo celkem včetně DPH      154 880,- Kč 

 
 

Změna sjednané ceny je možná pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla   dojde 
ke změnám sazeb DPH. V tomto případě dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba 
uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného 
plnění. 
 

 

5. Tímto Dodatkem č. 1 se článek 7. Sankce, odpovědnost za škody, odstavec 7.7 ruší a nově 
doplňuje v následujícím znění:  

7.7 Smluvní pokuty se nevztahují na nesplnění termínu z důvodu vyšší moci – nedodržení zákonné 
lhůty dotčených orgánů státní správy pro vydání vyjádření či dalších výstupů a zapracování 
jejich připomínek do předmětu díla, pokud zhotovitel prokáže, že žádost o vyjádření byla podána 
správnímu orgánu včas. Dále se smluvní pokuty nevztahují na nesplnění termínu, z důvodu délky 
stavebního řízení, které vede příslušný stavební úřad a z důvodu podání námitek účastníků řízení 
ve stavebním řízení a jejich následném vypořádání a podání připomínek ve stavebním řízení 
dotčenými orgány a jejich vypořádání. 

 
III. 

Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. 

 
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

dvou vyhotoveních. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě přečetly, že je 
výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy zástupců 
smluvních stran.  

 
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu v registru smluv v zákonné lhůtě. 
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6. Podmínky platnosti tohoto právního jednání byly splněny schválením Rady města                                             
Hranic usnesením 793/2020 – RM 33 ze dne 24.3.2020. 

 

 

 

V Hranicích  dne:……………………… V ............................... dne:………………          

   

 
Za Objednatele: 

 
Za Zhotovitele: 

  

............................................ 
Jiří Kudláček 

starosta 

............................................ 
Zuzana Kuchařová 

jednatelka společnosti 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Situační plán – Sklený kopec 
 

 
 


