
Číslo smlouvy Objednatele: 2020/04087/OI/DSM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20065

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 14. 07. 2020 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Cyklostezky Olomouckého kraje - 06 Horní Lipová
Ramzová - Ostružná11

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191 /40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460

CZ60609460

Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

a

2. Zhotovitel: Dopravní projektování, spol. s r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 15152

28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

25361520
CZ25361520
Ing. Miroslavem Bezděkem, jednatelem společnosti

Se sídlem:

IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")
oba společně dále jen „smluvní strany"
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Číslo smlouvy Objednatele: 2020/04087/OI/DSM/2 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20065

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 14.07.2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu 
příkazní č. 2020/04087/01/DSM pod názvem akce „Cyklostezky Olomouckého kraje - 06 
Horní Lipová - Ramzová - Ostružná" kdy předmětem plnění této smlouvy je mj. závazek 
objednatele provést dílo spočívající v zaměření lokality v rozsahu nutném pro zpracování 
požadované dokumentace, vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, výkon 
inženýrské činnosti, zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a vypracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby, výkonu 
činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a ve 
výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva").

Dne 14. 09. 2020 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým byla opravena 
chyba v platebních podmínkách Smlouvy.

Zhotovitel požádal objednatele dne 08. 01.2021, ještě před odevzdáním dílčí části plnění, o 
posun termínu, v níž specifikoval problémy, které mu bránily úspěšně odevzdat konkrétní 
požadovanou část díla.

Dne 23. 03. 2021 bylo zhotovitelem svoláno jednání za účasti zástupců obou smluvních stran, 
na kterém byl dohodnut další postup při plnění díla.

Dne 13.04.2021 byla svolána koordinační schůzka za účasti zástupců zhotovitele, 
objednatele, zástupců obce Lipová a dále kompetentních zástupců organizací Lesy ČR a 
Olomouckého Arcibiskupství. Z této koordinační schůzky, která se uskutečnila dne 
13. 04. 2021, vyplynulo stanovisko k vedení trasy variantou úseku III. B po pozemcích ve 
vlastnictví Arcibiskupství olomouckého, což bylo odlišné od stanoviska k vyhledávací studii, 
kde byla preferována varianta úseku III. B. Byl zmíněn i návrh na prodloužení úseku III. B mimo 
komunikaci až do Ramzové, a to odlišně od vyhledávací studie. Na základě výsledku schůzky 
měl zhotovitel připravit a na jednání představit novou trasu, která vycházela z požadavků 
Arcibiskupství olomouckého, které byly vzneseny na koordinační schůzce. Po projednání nové 
trasy mělo dojít k uzavřeni dodatku, kterým by došlo k posunutí termínů plnění.

Dne 27. 05. 2021 se uskutečnila druhá koordinační schůzka, na níž byla zhotovitelem 
představena cyklotrasa odlišná od výchozí studie, nově umístěné na lesních cestách, tak jak 
požadovali zástupci Arcibiskupství olomouckého najednání dne 14. 04. 2021. Najednání však 
zástupci Arcibiskupství olomouckého vystoupili s tím, že po interním projednáni nemohou 
s touto trasou souhlasit a opět požadují původní vedení trasy dle studie. Zhotovitel je tak nucen 
vrátit se a pokračovat na projektu varianty úseku III. A, která byla Arcibiskupstvím olomouckým 
schválena v rámci vyhledávací studie, což s sebou nese změnu časové náročnosti. Objednatel 
dále vznesl požadavek, aby součástí PD cyklostezek byla pokládka dvou kusů chrániček 
HDPE 40/43mm. Toto bude mít vliv na kooperaci v rámci projektových prací, čímž je nutné 
upravit (rozšířit) rozsahu předmětu Smlouvy a cenu díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Vzhledem ke shora uvedenému článek III. odst. 4 PŘEDMĚT SMLOUVY nově zní:

4. „Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace na akci 
„Cyklostezky Olomouckého kraje - 06 Horní Lipová - Ramzová - Ostružná", které 
budou navazovat na již zbudované úseky cyklostezek v rámci projektu Moravská 
stezka. Jedná se o úsek v katastrech obcí Lipová lázně a Ostružná. Začíná u hotelu 
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r Číslo smlouvy Objednatele: 2020/04087/CH/DSM/2 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20065

Helios v obci Lipová Lázně a končí u objektu lesní správy v obci Ostružná - Ramzová. 
Úsek je dlouhý cca 6 km. Projektové dokumentace budou řešit i umístění dvou 
kusů chrániček HDPE 40/30 mm s příslušenstvím."

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

S ohledem na změnu předmětu smlouvy tímto dodatkem dochází ke změně termínů plnění 
v článku V. odst. 1 Smlouvy, a to takto:

V.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. a čl. IV. této smlouvy jsou 
následující:

1.1. Termín předání mapového podkladu, včetně 2 vyhotovení projektové dokumentace 
pro územní rozhodnutí (DÚR) - trasa III. A
do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku

1 2 Termín předání mapového podkladu, včetně 2 vyhotovení projektové dokumentace 
pro územní rozhodnutí (DUR) - trasa I. AII.
do 3 měsíců od uzavření všech majetkoprávních smluv

1.3. Termín podání žádosti o územní rozhodnutí (ÚR) - trasa III. A
do 3 měsíců od uzavření všech majetkoprávních smluv na dotčené pozemky

1.4. Termín podání žádosti o územní rozhodnutí (ÚR) - trasa I, AII.
do 2 měsíců od předání DÚR

1.5. Termín předání zbylých vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DUR) se zapracovanými požadavky z územního řízení 
do 1 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí

1.6. Termín předání potřebných podkladů, průzkumů (geotechnický a dendrologický) 
a 2 vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro 
provádění stavby (DSP+DPS) včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 
a zásady organizace výstavby (ZOV) s výběrem koordinátora BOZP v přípravě PD 
do 4 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí

1.7. Termín podání žádosti o stavební povolení (SP)
do 3 měsíců od předání projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech 
pro provádění stavby (DSP+DPS)

1.8. Termín předání zbylých vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení 
v podrobnostech pro provádění stavby (DSP+DPS) se zapracovanými požadavky ze 
stavebního řízení včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení.

Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

S ohledem na změnu předmětu smlouvy, dochází tímto dodatkem i ke změně ceny díla 
uvedené v čl. VI. odst. 1 bod 1.1. Smlouvy:

Strana 3 z 6



1Číslo smlouvy Objednatele: 2020/04087/OI/DSM/2 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20065

VI.
CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové 
nabídky zhotovitele ze dne 04. 06. 2020 a ze dne 30. 06. 2021 činí:

1.1. cena na vypracování dokumentace DÚR. DSP + DPS. IČ

cena za mapový podklad a zaměření lokality bez DPH 
DPH 21%

130 000,00 Kč 
27 300,00 Kč

cena za mapový podklad a zaměření lokality celkem včetně DPH 157 300,00 Kč

cena za vypracováni dokumentace pro územní rozhodnutí 
DÚR bez DPH
DPH 21%________________ ______________________________

cena za vypracování DÚR celkem včetně DPH

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání 
územního rozhodnutí bez DPH 
DPH 21%_____________

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání
územního rozhodnuti celkem včetně DPH

cena za zpracování či zajištění potřebných podkladů, 
průzkumů (geotechnický a dendrologický průzkum) bez DPH 
DPH 21%

364 000,00 Kč 
76 440,00 Kč

440 440,00 Kč

115000,00 Kč 
24 150,00 Kč

139 150,00 Kč

92 000,00 Kč 
19 320,00 Kč

cena za zpracování či zajištění potřebných podkladů,
průzkumů (geotechnický a dendrologický průzkum) celkem včetně DPH 111 320,00 Kč

cena za vypracování DSP+DPS vč. soupisu prací, plánu BOZP, 
ZOV bez DPH 
DPH 21%

579 000,00 Kč + 150 000,00 Kč 
121 590,00 Kč + 31 500,00 Kč

cena za vypracování DSP+DPS vč. soupisu prací,
plánu BOZP, ZOV celkem včetně DPH 882 090,00 Kč

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání 
stavebního povolení bez DPH 
DPH 21%

79 000,00 Kč 
16 590,00 Kč

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání
stavebního povolení včetně DPH 95 590,00 Kč

cena celkem bez DPH 
DPH 21%

1 359 000,00 Kč + 150 000,00 Kč 
285 390,00 Kč + 31 500,00

cena celkem s DPH 1 825 890,00 Kč

(cena celkem vč. DPH slovy: jeden-milion-osm-set-dvacet-pět-tisíc-osm-set-devadesát- 
korun-českých)

Ostatní ustanoveni čl. VI. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Dále dochází timto dodatkem ke změně platebních podmínek uvedených v čl. VII. Smlouvy, 
a to tak:
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Číslo smlouvy Objednatele: 2020/04087/OI/DSM/2 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20065

VIL
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených 
faktur následovně:

první faktura ve výši 254 826,00 Kč včetně DPH (210 600,00 Kč bez DPH);

tj. 50 % ceny za mapový podklad včetně zajištěni podkladů (inženýrské sítě) 
a 40 % ceny za vypracování dokumentace DŮR - trasa III. A;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 2 vyhotovení 
mapového podkladu včetně 2 vyhotovení projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí DŮR - trasa III. A;

a)

druhá faktura ve výši 254 826,00 Kč včetně DPH (210 600,00 Kč bez DPH);

tj. 50 % ceny za mapový podklad včetně zajištění podkladů (inženýrské sítě) 
a 40 % ceny za vypracování dokumentace DŮR - trasa I. AII :

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 2 vyhotovení 
mapového podkladu včetně 2 vyhotovení projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí DŮR - trasa I. A II.;

třetí faktura ve výši 113 619,00Kč včetně DPH (93 900,00 Kč bez DPH);

tj. 10 % ceny za vypracování dokumentace DŮR a 50 % ceny za inženýrskou 
činnost pro územní rozhodnutí;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného územního 
rozhodnutí a zbývajících 4 vyhotovení projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí DŮR zhotovitelem objednateli - trasa III;

čtvrtá faktura ve výši 113 619,00Kč včetně DPH (93 900,00 Kč bez DPH);

tj. 10 % ceny za vypracování dokumentace DŮR a 50 % ceny za inženýrskou 
činnost pro územní rozhodnutí;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného územního 
rozhodnutí a zbývajících 4 vyhotovení projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí DŮR zhotovitelem objednateli - trasa I. a II.;

pátá faktura ve výši 816 992,00 Kč včetně DPH (675 200,00 Kč bez DPH);

tj. 100 % ceny za vypracování a zajištění podkladů, průzkumů (geotechnický a 
dendrologický), 80% z ceny za vypracování DSP+DPS včetně plánu BOZP, ZOV;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání podkladů, průzkumů 
(geotechnický a dendrologický) a 2 listinných vyhotovení dokumentace DSP+DPS;

šestá faktura ve výši 272 008,00 Kč včetně DPH (224 800,00 Kč bez DPH);

tj. 20 % ceny za vypracování DSP+DPS včetně plánu BOZP, ZOV a 100 % ceny 
za inženýrskou činnost pro stavebni povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného stavebního 
povolení a zbývajících 4 vyhotovení DSP+DPS zhotovitelem objednateli.

Faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem 
(sazba 550,00Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu 
činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové 
dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány 
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Číslo smlouvy Objednatele: 2020/04087/OI/DSM/2
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Ostatní ustanoveni čl. VII. Smlouvy se neměni a zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 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. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí
objednatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č 106/1999 Sb
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu
Objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 20. 08. 2021
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2021, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1.

2.

3.

4.

5.

0 1 -09- 20212 0 -09- 2021Olomouci dne: V Ostravě dne:

'ing. Miroslav Bezděk
jednatel společnosti| /hejtman

Olomouckého kraje
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