
Dodatek č. 4

1.

ČIJ.

i

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se 
doplňuje předmět plnění o následující stavební práce:

Méněpráce:
- ruší se původně navržená stabilizace podkladu hydraulickými pojivý

ke Smlouvě o dílo ze dne 04.01.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.05.2021, ve znění 
Dodatku č. 2 ze dne 21.06.2021, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 29.07.2021 

(dále jen „smlouva o dílo“)

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic 

Vladimír Dobiáš, referent odboru investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a
2. AQUASYS spol. s.r.o.

se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447 ~
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. Žďár nad Sázavou 
č.ú.: 176725996/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: 26547

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XIV. odst. 2. 
smlouvy o dílo ze dne 04.01.2021 tento Dodatek č. 4 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se 
výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Příjezdová komunikace 
ke kamenolomu v NMNM" ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 28.05. 2021, Dodatku č. 2 ze 
dne 21.06. 2021 a Dodatku č. 3 ze dne 29.7. 2021 (dále jen „Dodatků“) mění a doplňuje 
následovně:

Vícepráce:
- rozšíření rozsahu prací na komunikaci v úseku km 0,00 - km 0,220 o odtěžení zeminy 
nevhodné pro stabilizaci hydraulickými pojivý ( 0,5 - 0.8 m) pod úroveň zemní pláně a nahrazení 
štěrkovými vrstvami frakce 63- 125 mm a 0 - 63 mm

NMNMSML20210369



2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

ruší a nahrazuje textem:

ll

2

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v přiložené Rekapitulaci stavby zahrnující 
položkový rozpočet změn, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.1. 
2021 a tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4 a současně je přílohou č. 4 Smlouvy o dílo ze 
dne4.1. 2021.

čl. II.
1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 4 nedotčené zůstávají v 

platnosti.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, a to včetně všech prací provedených od data účinnosti této smlouvy o dílo, 
tedy od zveřejnění smlouvy o dílo dne 14.1.2021 .

změna je způsobena změnou využití předmětu plnění k ekonomické činnosti v režimu 
přenesené daňové povinnosti a změnou předmětu plnění popsanou v čl. I.odst.1 tohoto 
Dodatku č.3

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, a to včetně všech prací provedených od data účinnosti této smlouvy o dílo, 
tedy od zveřejnění smlouvy o dílo dne 14.1.2021.

změna je způsobena změnou využití předmětu plnění k ekonomické činnosti v režimu 
přenesené daňové povinnosti a změnou předmětu plnění popsanou v čl. I.odst.1 tohoto 
Dodatku č.4 .

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 4.279.889,59 Kč bez DPH 
(čtyřimilionydvěstěsedmdesátdevěttisícosmsetosmdesátdevětkorunčeských 59/100) 

(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 4.905 001,42 Kč bez DPH 
(čtyřimilionydevětsetpěttisícjednakorunčeských 42/100) 
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.



ČI. III.

1.

10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je:

Příloha č.1 Dodatku č.4 - rekapitulace stavby s položkovým rozpočtem změn

Ve Žďáře nad SázavouV Novém Městě na Moravě

-Z 10. 2021 47-dne dne

zhotovitel:objednatel:

3

Tento Dodatek č. 4 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Michal Šmarda 
starosta

Jiří Peřina 
jednatel společnosti

9. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

 

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 4.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost 
k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které 
by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 4.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti 
jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují níže své vlastnoruční podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 
v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 4 bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 4 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle 
zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 4 nemá 
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 4 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 33. schůzi dne 16.11.2020 pod bodem č. 8/33/RM/2020.



9. 6. 2021Nové Město na Moravě

Poznámka:

625 111,83Cena bez DPH

756 385,31Cena s DPH CZKv

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis. Razítko Datum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; 
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Zpracovatel:
Ing. Dita Kubíková

Zadavatel:
Nové Město na Moravě

Zhotovitel:
AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:

DPH základní 
snížená

Kód: 
Stavba:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

25344447
CZ25344447

00294900
CZ00294900

KSO: 
Místo:

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
625 111,83

0,00

Výše daně
131 273,48

0,00

CC-CZ: 
Datum:

REKAPITULACE STAVBY
52010
Komunikace kamenolomu,NMNM -ZL3, sanace profil 0-11



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 52010

Komunikace kamenolomu,NMNM - ZL3, sanace profil 0-11Stavba:

Místo: Nové Město na Moravě 9. 6. 2021Datum:

Ing. Dita Kubíková

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

625 111,83 756 385,31

52010 625 111,83 756 385,31
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Náklady z rozpočtů
Komunikace kamenolomu,NMNM - ZL3, sanace 
orofil 0-11

Nové Město na Moravě
AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:



SOUPIS PRACÍ

9. 6. 2021Datum:Nové Město na MoravěMísto:

Ing Dita Kubíková

Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ Množství J.cena [CZK]Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem 625 111,83

316 300,671D

-1 316,60 SoD-2,900 454,00K m2113108315R0010

SoD41 397,33663,100 62,43K m3122202202RQ01

663,100

2 261,17 SoD663,100 3,41K 122202209R00 m32

26 344,96 SoD663,100 39,73K 162301101R00 m33

SoD-10 479,42-65,480 160,04K m312

SoDK 199000001R00 m311
SoD19900Q005R00 t4

106 122,52 SoD663,100 160,04K m38

317 002,485
SoD-2 621,852 621,85-1,000K 01 soubor

-66 865,01 SoD68,10-981,865K 561301119R00 m25

-981,865W

138 859,58 SoD203,17683,465K 564671111R00 m29

683,465W

SoD347 482,521 988,000 174,79K 564871111R006

SoD-99 852,76-39,275 2 542,40K 58522150R t

-39,275W

-3 694,5391D

-3 694,53 SoD-21,000 175,93K 919735113R00 m

D96D

SoD578,85K -1,044979083116R0015 t
SoD-592,47567,50K Poplatek za skládku obalovaný asfalt -1,044979990112R0016 t

-3 300,00VRN9D

-3 300,00 SoDK 07 -1,000 3 300,00kpl17
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Nové Město na Moravě
AQUASYS spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

w 
w 
w 
w

162701105R00-
01

162701105R00-
01

481,000
182,100

-123,500

1 259,890
1 259,890

-5 326,56

157 297,27

Přesuny suti a vybouraných hmot
Vodorovné přemístění suti přes 4000 m do 5000 m

43,13

124,85

Komunikace
Asfaltová zálivka svislých styků mezi novými povrchy 
vozovky a ostatními konstrukcemi a prvky, 21 m 

Stabilizace podkladu hydraulickými pojivý tloušťky 500 
mm__ ___ ________ ________________________ ___
"nahrazeno sanaci profil 0-11" -981,865__________________
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 
mm tloušťka po zhutnění 250 mm___________________
"dle tabulky kubatur" 683 465

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm 

cement struskoportlandský třída pevnosti 32,5; 
počáteční pevnost R - vysoká; VL___________________
"nahrazeno sanací od profilu 0-11" -39,2746

-1 196,79
-604,32

K 
w

Poplatky za skládku ornice,

Poplatky za skládku zeminy 1- 4
"663,1*1,9

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4, na 
vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby

Zemní práce
Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše 
jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 
100 do 1 000 m3_________________________________
481 "původní návrh 0 až 11"
182,1 "prohloubeni 10 až 14"
"dle tabulky kubatur"
Součet ____________ _________ ______ _____
Odkopávky a prokopávky pro silníce v hornině 3 
příplatek za lepivost horniny_______________________
Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4, na 
vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby

Ostatní náklady
Přechodné dopravní značení a zařízení, vč. projektu, 
projednání a odsouhlasení

Doplňující práce najcomunikaci_____
Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, 
hloubky přes 100 do 150 mm

7 L

Stavba:
Komunikace kamenolomu,NMNM - ZL3, sanace profil 0-11

m2

E




