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eg.d
uzavfené dle ust. 8 47 zêkona é. 458/2000 Sb., energetického zékona a ust. S 1746 odst. 2 zAkona é. 89/2012 Sb,,

obëanského zAkoniku mezi

Zadatelem

Sprêva a tidrzba silnic Jihomoravského kraje, piispêvkové organizace kraje

Sidlo: Zerotinovo nAmêsti 449/3, Vevefi, 602 00 Brno

I£: 70932581, DIÉ: CZ70932581
zapsan4 v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, spisové znaëka PR 287
Adresa pro zasilini pisemnosti:

Ofechovsk4 541/35, Horni Her$pice, 619 00 Brno

Zéstupce ve vécech smluvnich: Ing. Zdenék Komtirka

a
Provozovatelem distribuëni soustavy (déle jen ,Provozovatel DS”)

EG.D, a.s.
Sidlo: Lidické 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno
ZApis v OR: Spoleënost je zapséna v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, v oddilu B, vlozZce 8477
IÊ: 28085400 DIÉ: CZ28085400
Z&stupce: ve vécech smluvnich:

ve vérech technickych:

Bankovni jeni:

IBAN:
(dale jen ,Provozovatel DS”)

Dodatek £. 01 Smlouvy o pfeloZce zafizeni distribuëni soustavy é. 9090004087

l. Predmat dodatku
Smluvni strany se dohodly na nsledujicich zmêéndch piivodni smlouvy o pfelofce zafizeni distribuëni soustavy €.
9090004087:
|. Predmet smlouvy
1) Piedmétem této smlouvy je z4vazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. 8 47 zAkona €. 458/2000 Sb. ve znéni
pozdêjëich piedpis pfelofeni nife specifikované E4sti zatizeni distribuëni soustavy a z4vazek Zadatele uhradit veëkeré
naklady spojené s timto pfeloZenim a vybudovanim nové E&sti zaizeni distribuëni soustavy jako nahrady za stavajici.
2) Provozovatel DS je vlastnikem a provozovatelem Csti zafizeni distribuëni soustavy oznaené jako: venk. vedeni NN
od p.b.é. 127 po p.b.é. 125 vietné vedeni do uliëky kolem potoka, které se nachazi v lokalitê: Drnovice u Vy£kova p.é.
1649/16.
Z divodu pofadavku stavby Zadatele: II/37926 Drnovice,most 37926-1, je nutno pfeloëit vyfe uvedenou Est zafizeni
distribuëni soustavy a to nasledujicim zptisobem: vymêna p.b.é. 125 a 127 za nové sloupy, odtranêéni p.b.é. 126, usek
vedeni nahradit kabelovym NN v zemi a pfepojit stavajici odbêry. Po dobu demolice a vystavby mostu bude vybudovdna
doëasn4 stavba energetického zafizeni, a to z4vésnym kabelovym vedenim mezi betonovym sloupem é. 127 a RD 270
pro zajisténi piipojeni koncovych odbêrateli v této lokalitê. Souëasné bude demontovan sloup é. 126 situovany v tésné
blizkosti mostu pro umoëZnêni jeho demolice.
PreloZka ma charakter diléizmêny trasy el. vedeni (piip. piemisténi nêkterych prvk( tohoto zafizeni). Preloë#ka rozvodného
zafizeni bude realizovéna jako stavba: Drnovice,pfel.ë4sti venk.NN SUS Jm.kraje (Ëislo: 1030059287) (déle jen ,provedeni
prelozky”)

I. Termin provedeni preloZky

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednanych podminek provést doëasné pfelo#eni do 30.9.2021 a koneëné pfeloëeni do
za Soutinnostido 30.6.2022 za pfedpokladu, Ze:
a) Zadatel F&dnê a véas splni veëSkeré své zéivazky z této Smlouvy,

b) nenastane piekazka v dobé podpisu smlouvy neznamd, brênici zahjeni nebo provédéni praci souvisejicich s provedenim
pieloZzky, zejména jde o nepiiznivé klimatické podminky v zimnim obdobi,
c) osoby s vlastnickym nebo jinym vécnym prévem k nemovitostem dotéenym realizaci pfeloë#ky umoëni Provozovateli DS
provedeni p/elo#ky, zejm. dojde k uspé&nému projednani vêcnych bFemen,
d) budou splnêény veSkeré z#konné pedpoklady pro provedeni p/elozky, zejména splnéni predpokladd dle zakona &.
183/2006 Sb. Stavebniho zékona v platném znéni, do: 31.12.2021, pokud tato smlouva déle nestanovi jinak.
2) Provozovatel DS ma prêvo na jednostrannou piimêfenou zménu terminu provedeni pieloë#ky zafizeni distribuëni
soustavy uvedeného v tomto élanku a dale m4 prévo na zmênu technického provedeni pieloë#ky specifikovaného v élénku
IV. odst. 2) pism. a) této smlouvy v piipadé, Ze nebude splnéna nékterd z podminek stanovenych v odst. 1) tohoto élênku
nebo v pfipadé zmêny pouivané technologie pryk v disledku technického rozvoje. Provozovatel DS uvédomi Zadatele o
jednostranné zmêéné terminu provedeni pieloiky nebo o jednostranné zmêéné technického provedeni pielozky poté, co se
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o nesplnêni dané podminky dozvi.

II. Vy$e a splatnast uhrady nakladi na provedeni pfeloZky
1) V souladu s platnymi prêvnimi pFedpisy, Zédostio pieloëeni zafizeni distribuëni soustavy é. 9090004087 a stanovenym
technickym Fesenim dle této smlouvy je vy$e pfedpoklêdanych nakladi na provedeni peloë#ky (pivodni néklady 1 296

552 KÉ) a v navaznosti na provedeni doëasné stavby jsou ndklady zmêénêny na dstku 1 348 275 Ké.
2) Uhrada nkladé bude provedena takto:
- pryni splêtka ve vyëi 15 % z predpoklédanych nakladi sjednanych v odst. 1) tohoto élénku, tj. byla uhrazena
dne 05.03.2020 na uet Provozovatele DS uvedeny v zdhlavi této smlouvy.
- druh4 splêtka bude uhrazena po zpracovêni projektové dokumentace na zêkladé pfedpisu platby, ktery vystavia zasle
Provozovatel DS Zadateli.
- piipadné nedoplatky éi pieplatky budou vyrovnény po dokonéeni provedeni pfelo#ky na zêkladé pfedpisu platby, ktery
vystavia za&le Provozovatel DS Zadateli na zêkladé skuteëné vynalofenych nezbytnê nutnych nakladi na provedeni
prelozky.
3) Zadatel bere na védomi, #e shora uvedené vyëe pfedpoklidanych nêkladi byla stanovena na zékladé mêrnych nakladi
Provozovatele DS, pfiëem3 dle odst. 4) a 5) tohoto ëlénku mliie byt provedena uprava vyëe nakladi. Zadatel je povinen
uhradit Provozovateli DS veëkeré nezbytné nutné vynalozené néklady na provedeni pielozky,

4) V piipadë, Ze z rozpoëtu projektové dokumentace provedeni pfelozky nebo z procesu samotné realizace provedeni
pieloZky vyplyne odliëné vyëe naklada oproti predpoklidanym nakladim Provozovatele DS dle odst. 1) tohoto élinku,
smluvni strany sjednavaji nasledujici postup:
a) V pfipadé nepodstatného zvyëeni nakladi, tj. pii zvySeni maximalné o 10 % piedpokléidanych nakladi sjednanych v
odst. 1) tohoto #linku, m4 Provozovatel DS prévo jednostrannêé zvyëit naklady Zadatele sjednané v odst. 1) tohoto #ldnku.
Provozovatel DS je povinen tuto skuteënost pisemnê oznamit Zadateli a tento je povinen toto zvySeni uhradit na zêkladê
piedpisu platby. Pro tento pfipad zvy$eni piedpoklédanych nakladti se smluvni strany dohodly, Ze nebudou uzavirat
dodatek k této smlouvé.
b) V pfipadê podstatného zvySeni nakladu, tj. presêhne-lizvySeni 10 % piedpoklidanych nakladi sjednanych v odst.
1) tohoto Elénku, Provozovatel DS na toto zvySeni Zadatele bez prodleni pisemné upozorni a oznami mu nové urëenou
vy$i piedpokladanych nakladi. Takové zvy$eni nakladi bude smluvnimi stranami potvrzeno pisemnym dodatkem k této
smlouvé.
c) V piipadé sniëeni pfedpoklêdanych nakladd je Provozovatel DS povinen tuto skuteënost ozndmit Zadateli. Pro tento
pfipad sniZeni Uhrady se smluvni strany dohodly, Ze nebudou uzavirat dodatek k této smlouvé.
5) V piipadé, ze skuteëné vynaloZené naklady budou nizéi, ne? piedpoklêdané naklady sjednané v odst. 1) tohoto dlênku,
je Provozovatel DS povinen vrêtit Zadateli piipadny pieplatek a to do 3 mêsici po dokonéeni provedeni preloë#ky, tj. po
kolaudaci stavby a po uzavfeni v$ech majetkoprdvnich smluv souvisejicich se stavbou specifikovanou v €l. |. této smlouvy.
6) Uhrada nêklad na provedeni pielo#ky bude provedena na z#kladê této smlouvy (nejednd se o tihradu za zdanitelné
plnêéni, proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavovina faktura-dafiovy doklad) a to p/evodnim piikazem nebo
slo#enkou. ZAvazek zaplacenije splnên vidy dnem pfipsêni Eastky ve sjednaneé vy$i na uéet Provozovatele DS, uvedeny v
zAhlavi této smlouvy.

II. ZAvêreëna ustanoveni
Ostatni ustanoveni smlouvy zistdvajinadéle v platnostia uéinnostiv nezmêénéném znénia nejsou timto dodatkem jakkoliv
dotëena.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, z nich2 kaidé ze stran obdrzi po jednom vytisku.
Smluvni strany prohlaëuji, Ze se s textem dodatku smlouvy sezndmily a souhlasi s nim, na dikaz Eehoz ji opravnéné osoby
obou smluvnich stran stvrzuji svymi vlastnoruënimi podpisy.

Dodatek é. 1 podléh4 uvefejnêni v registru smluv dle zêkona é. 3440/2018 Sb., o zvlê$tnich podminkach déinnosti nêkte-
rich smluv, uvefejfiovani têchto smluv a o registru smluv (zAkon o registru smluv) ve znêni pozdéj$ich piedpisa.
Smluvni strany se dohodly , Ze uvefeinéni dodatku é. 1 zajisti Zadatel.
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Dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu smluvnimi stranami.

Prostêjov,
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EG.D, a.s.
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Za Zadatele:

Ing. Zdenék Komdarka
Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispêvkov4
organizace kraje
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