
Dodatek Č. 6 Smlouvy o dílo „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská“

A A
KAŠPERSKÉ HORY

WVWI ■ táce

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO
" Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 20/2020
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2: 8510000771
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č. 5 objednatele č. 1: 20/2020
číslo dodatku č. 5 objednatele č. 2: 8510000753
číslo dodatku č. 5 zhotovitele:
číslo dodatku č. 4 objednatele č. 1: 20/2020
číslo dodatku č. 4 objednatele č. 2: 8510000616
číslo dodatku č. 4 zhotovitele:
číslo dodatku č. 3 objednatele č. 1: 20/2020
číslo dodatku č. 3 objednatele č. 2: 8510000585
číslo dodatku č. 3 zhotovitele:
číslo dodatku č. 2 objednatele č. 1: 20/2020
číslo dodatku č. 2 objednatele č. 2: 8510000554
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele č. 1: 20/2020
číslo dodatku č. 1 objednatele č. 2: 8510000490
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č. 1: 63/2019
číslo smlouvy objednatele č.2: 8500003523
číslo smlouvy zhotovitele: 19060-01

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 6 ZZVZ

. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Město Kašperské Hory
sídlo: Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
zastoupené: Bohuslavou Bernardovou, starostkou města
IČO: 002 55 645
tel:

DIČ: CZ00255645
376 503 411

datová schránka: kwjbxui
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále 
objednatele č.1“)
dále jen „objednatel č.1“

1.2. Objednatel č.2:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 
e-mail:

DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485
telefon:
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kontaktní osoba ve věcech technických:

objednatele č. 2“)
dále jen „objednatel č. 2“

(dále jen „kontaktní osoba

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

„Společnost Kašperské Hory - Besední: SKT + SW“
se sídlem na adrese sídla vedoucího společníka: Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy
Korespondenční adresa: 
tqasgee)
Vedoucí společník:

Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy (dat. schránka:

Silnice Klatovy a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 221, vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy
zastoupená: Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s.

(případně Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem spol. - na základě plné moci)
IČO: 45357307

datová schránka: tqasgee
kontaktní osoba ve věcech technických:

DIČ: CZ45357307 
e-mail:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: viz výše

Společník: SWIETELSKY stavební s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032, vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupená: Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu
IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599
telefon: 
datová schránka: amx5p38
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 58, 342 01 Sušice

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 01.07. 2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení 
díla (stavby) s názvem: Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská (dále jen „SOD"). 
SOD je platná a účinná věznění dodatku č. 1 ze dne 17.12. 2019, ve zněni dodatku č. 2 ze dne 25. 05. 
2020, ve znění dodatku č. 3 ze dne 10. 08. 2020, ve znění dodatku Č. 4 ze dne 16. 10. 2020, ve znění 
dodatku č. 5 ze dne 31.08. 2021.

lil. Změna SOD

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a 
služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla na základě požadavku objednatele 
č. 1 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku. Změny dle odst. 4 § 222 ZZVZ spočívají 
hlavně v nerealizovaní oplocení, změnila se výsadba stromů, změnil se povrch chodníků a byly 
srovnány realizované kapacity dle skutečnosti. Změna dle odst. 6 § 222 ZZVZ spočívá v nerealizaci 
kamenné opěrné zídky podél pozemků p.č. 55/2, 55/3 a 55/4, vše v katastrálním území Kašperské 
Hory. Potřeba změny nebyla v době přípravy a průběhu zadávacího řízení a v době podpisu 
Smlouvy o dílo se Zhotovitelem stavby Objednateli č. 1 známa. V dané lokalitě probíhají projekční 
práce k výstavbě nových bytových domů, u kterých bude nutné řešit nové přístupy a terénní úpravy 
v okolí domů. V následné výstavbě by bylo potřeba výše zmíněnou opěrnou zídku odstranit a 
jednalo by se tedy o zmařenou finanční investici. Tato potřeba změny, tudíž vznikla v důsledku 
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okolností, kterou nešlo v daném rozsahu předvídat a zároveň tato změna nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky. Všechny změny jsou promítnuty ve změnovém listu č. 4.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový 
list. Změnový list č. 4 včetně rozpočtu tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 485 663,00 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 3 102 579,73 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD, po změnách provedených dle dodatků 
č. 1, č. 2, č. 3, č.4ač. 5.

bez DPH: 44 156 607,89 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 2 616 916,73 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 41 539 691,16 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD po změnách 
provedených dle dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5

bez DPH: 37 750 797,92 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 2 616 916,73 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 35 133 881,19 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD se tímto dodatkem 
nemění.

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištěni komunikace při plněni smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců 
a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní 
číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 
se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 
námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 
Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejněni by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 
zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 
stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 
„GDPR"). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy
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4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 
nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na 
webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení": http://www.suspk.eu/o-nas- 
a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy 
v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit 
prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním
předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu :
a konkrétní důvody zákazu uveřejněni těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku
(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před í
zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona 
o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra. c

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel ř

I
5.5. Zhotovitel a objednatel č. 1. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem č. 2 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 a 
objednatel č. 2 obdrží o jednom vyhotoveni a zhotovitel dvě vyhotovení.

c
5.7. Smluvní strany se dohodly, že plněni, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo

případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho c
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

c
5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem ■

uzavření, pokud zvláštni právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
c

5.9. Objednatel č. 1 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto
dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném zněni a že uzavření tohoto dodatku bylo c
schváleno usnesením Rady města Kašperské Hory číslo 12 dne 15.09.2021.
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VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1 - změnový list č. 4

objednatel č. 1 • zhotovitel:
Společnost Kašperské Hory 
Besední: SKT + SW

M S

Město Kašperské Hory ■ j
Bohuslava Bernardová 
starostka města

Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy 

zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň 
oddíl B, vložka 221

IČ: 45357307 DIČ: C245357307

Silnice Klatovy a.s.
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti 
(na základě plné moci)

objednatel č. 2:
SWIETELSKY

stavební s.r.o.f—áva a údržba silnic
odštěpný závod Dopravní stavby 2ÁPAD

Správa a údržba silnic Plzeňského Kraje, 
příspěvková organizace g g _gg. 2QZ1 
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Pavel Brůžek 
vedoucí odštěpného závodu
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Změnový list č. 4

Předmět díla: Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská

Objekt SO 102 - ul. P.Chelčického a Besední+chodníky Vimperská; SO 301 Kanalizace; SO 351 - Výměna vodovodu a zřízení hydantu; SO 
702 - Oplocení pozemku č.k. 51322/5; SO 801 - Vegetační úpravy

Objednatel č. 1: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, IČ 00255645

Objednatel č. 2: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119

Zhotovitel:
.

Společnost Kašperské Hory - Besední: SKT + SW, Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy

TDS: GPL - INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 české Budějovice, IČ 26070766

Projektant Pontex spot s r.o., středisko Plzeň, Plánská 5, 301 00 Plzeň, IČ: 407663439

Popis změny:

Méněpráce Í3. etaoa. rok 2021):
S0102 - Ul. P.ChelčIckého a BesednH-chodníky Vimperská
-pol. č. 10,11,63, 71 odpočet nerealizované části výměry kamenné opěrné zídky poděl pozemků p.č. 55/2,55/3 a 55/4 k.ú. K. Hory
- pol. č. 16,17,29, 30, 33, 34, 36 - odpočet nerealizované části sanace zemní pláně komunikace
- pol. č. 86,87 - odpočet nerealizované výměry dlažby parkovacích stání z velkých kostek dle skutečnosti
- pol. č. 88,90 - odpočet výměry dlažby chodníků z odseků, nahrazeno na žádost objednatele č.1 kamennou mozaikou
-pol. č. 138,139 - odpočet nerealizované výškové úpravy kanalizačních poklopů a poklopů vodovodních armatur dle skutečnosti
- pol. č. 157,158 - odpočet osazení a dodávky kamenné přidlažby dle skutečnosti
- pol. č. 165,167,169 - odpočet osazení a dodávky kamenných obrubníků dle skutečnosti
- pol. č. 173,174,175-odpočet řezání a zálivky živičného krytu dle skutečnosti
- pol. č. 195 - odpočet zakončení nopové folie u objektů krycí lištou

SO 301 - Kanalizace
- pol. č. 16,17,19, 21 - odpočet nerealizováné výměny zásypového materiálu rýhy dle skutečnosti
- pol. č. 72,73,74 - odpočet nerealizování tlakových zkoušek kanaliazace (nahrazeno kamerovou prohlídkou - pol. 13 SO 000 VRN)
- pol. č. 94,95,96 - odpočet kanalizačních poklopů, dle požadavku objednatele č. 1, nahrazeno poklopy samonivelačními
- pol. č. 100,101 - odpočet montáže a dodávky litinového lapače včetně napojení pomocí sedlové odbočky dle skutečnosti

SO 351 - Výměna vodovodu a zřízení hydrantu
- pol. č. 27,28,29,30,31, 32,33 - odpočet výměry nerealizování úpravy rýh asf. povrchem po vodovodu (úprava započtena v SO 102)
- pol. č. 150,151 - odpočet poklopů vodovodních armatur dle požadavku objednatele č.1, nahrazeno poklopy samonivelačními

SO 702 - Oplocení pozemku č.k.51322/5
- pol. č. 1-20 - odpočet nerealizovaného plněni oplocení, dle požadavku objednatele č.1

SO 801 - Vegetační úpravy
- pol. č. 1, 3,4,5,8,10,15, 20, 21,22,23, 24,25,26 - odpočet původní výsadby Javor klen dle požadavku objednatele č.1 (změna druhu dřevin na Jeřáb břek), 
odpočet tavolník popelavý, mochna křovitá dle skutečnosti

YlfWtet (3. jtapa, rok goglj:
SO 102 ■ Ul. P.Chelčického a Besednl+chodnfky Vimperská
- pol. č. 93,94 - přípočet plochy dlažeb z kamenné mozaiky, kamenné odseky byly na žádost objednatle č.1 nahrazeny mozaikou

SO 301 - Kanalizace
- pol. č. 121 - přípočet samonivelačních kanalizačních poklopů, dle požadavku objednatele č.1 náhrada původně navižených kanalizačních poklopů

SO 351 - Výměna vodovodu a zřízeni hydrantu
- pol. č. 174 - přípočet samonivelačních poklopů vodovodních armatur, dle požadavku objednatele č.1 náhrada původně navržených poklopů vodovodních 
armatur

SO 801 - Vegetační úpravy
pol. č. 27 - připočet výsadby dle požadavku objednatele č. 1 (Jeřáb břek)
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Změnu vyvolal: Objednatel; na základě skutečného stavu na stavbě

Jedná se o změnu: § 222 zák. č. 134/2016 Sb.. při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst 4,6 ZZVZ

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č. 6 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -2 616 916,73 Kč

Výše DPH sazba: 21% -549 552,51 Kč

náklady na změnu vč. DPH -3 166 469,24 Kč

Cena dila bez DPH (dle SOD) 44 949 901,74 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 44 158607,89 Kč

Cena díla po dodatku č. 6 bez DPH 41 539 691,16 Kč



Cena díla po dodatku č. 6 vč. DPH 50 263 026,30 Kč

>. Méněpráce celkem bez DPH

E
N Vicepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

3 102 579,73 Kč

485 663,00 Kč
3 588 242,73 Kč

žádný

Celková hodnota změny bez DPH

Objednatel č. 1:

Objednatel č, 2:

PHlohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č. 4



Rozpočet ke změnovému listu č. 4
Název díla: Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská

MÉNÉPRÁCE
poř. 
číslo 
tiíj.

kód položky popis položky
měrná 
Jedn,

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
lednotku 
L«

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

§222 odst. 4 §222 odst. 5 §222 odst. 6 §222 odst 7

SO 102 - Ul. P.ChelČického a Besednf+ chodníky Vimperská zúžení původní ceny
rozllfeni původní

ceny
zúžení původní rozlíření původní

nížení původní ceny
roziiřeni původní zúžení původní

ceny
rozíífení původní

10 114203104
Rozebráni dlažeb nebo záhozú s naložením na dopravní prostředek 
záhozú, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho

m3 198,500 120,460 -78,040 230,00 45 655,00 27 705,80 -17 949,20

11 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání dlažeb, záhozú, rovnanin a soustředovacích staveb od hlíny 
nebo pisku

m3 198,500 120,460 -78,040 220,00 43 670,00 26 501.20 -17 168.80
-35 118,00

16. 122302203
Odkopévky a prokor>«vky nezanažen^ pro silnice s přemístěním 
výkopku v příčných profilech nn vzdálenost ao 15 m nebo $ naložením 
na dopravní nrostředek v hornině tř. 4 přes 1 600 do 5 ono m3

m3 3 058,800 2953.800 105 000 85.00 259 998.0(1 261 073.00 fl 925.00

17 122302209

Ódkopávky a orokopávky nezapeřené pro silnice s nř«mistěním 
výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek v hornině ti 4 Příplatek k cenám za 
hornin v tř. z.

m3 1 529.400 1424.400 -105.000 40 00 61 176 rXi 56 976 nn -4 200.00

29 162’01105
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaninv po sucnu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkonku, nvsar se složením bez 
rozhrnutí z horniny ti. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3 288.320 3183.320 -105.000 260.02 654 963.20 827 653 20 -27 300.00

-120120,00

30 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaní ny po suchu na obvyklé^ 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak s® 'ložením ho? 
rozhrnutí z hominy tř 1 až 4 na vzdálenost přidáte? k cen* za m3, 55 901.440 54146 440 785 000 20.00 11á 028.80 1 082 328 80 ,35.700 00

33 171101121
Uloženi sypaniny do násypu S rozprostřením svpaninv ve vrstvách a 
hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násvpu z hornin 
nesoudržných kamenitých

m? 2051,000 1946,000 105,000 35.00 71 785,00 68 llf) 00 -3 575,00

34 583806510 kámen lomový netříděný žula odva 4 102,000 3892,000 -210,000 120.00 492 240,00 040,00 -25 200.00

36 171201211
Poplatek as uložení Btavehníhn odpadu ne skládce (skládko-mé) 
zeminy a kameniva zatříděného do Kataioou odpadu pod kódem 17C 
504

5 918,940 5729,940 189.000 80.00 473 Ml? 20 458 39&20 -15 120.00

63 321214511

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, Šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upravené

m3 198,100 35,760 -162,340 7 078.00 1 402151,80 253 109.28 -1 149 042,52
-1153 477,72

71 469571112
Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů uložených ve sklonu do 1:1 
kamenivem hrubým těženým m3 39,620 37.380 -2.240 980.00 7R 447 69 74 012 40 -4 435,20

86 591111111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 5Q mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 484,000 465,000 -19,000 480,on 232 320 00 223 200,00 -9 120,00
-25 890,00

87 58380160 kostka dlažební žula velká t 219,000 210,400 -8,600 1 950,00 427 050.00 410 280,00 -16 770,00

88 591211111
Kladeni dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 1 668,900 1193,900 -475,000 480,00 801 072.00 573 072.00 -228 000,00
-326 190,50

90 58380124 kostka dlažební žula drobná (odseky) 1 268,701 72,320 -196,381 500,00 134 350,50 36 160,00 -98 190,50

138 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

kus 68,000 23,000 -45.000 1 950.00 132 600,00 44 850.00 -87 750,00

139 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur kus 40,000 27,000 -13,000 980,00 39 200,00 26 460.00 -12 740,00

157 916111123

Osazeni silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem t,. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
drobných kostek s boční opérou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože 
z betonu prostého téže značky

m • 178.000 1131,600 -46,400 200 00 235 600.00 226 320,00 -9 280.00
-11 389,90

158 58380124 kostka dlažební žula drobná 1 27,447 26,365 -1,082 1 950,00 53 521,65 51 411,75 -2 109,90

165 916241213
Osazeni obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 2 177,800 2087.400 -90,400 380,00 827 564,00 793 212,00 -34 352,00

-75 797 PO
167 58380007 obrubník kamenný přímý, žula, 15x25 m 555,000 536,400 -18,600 850,00 471 750.00 455 940.00 -15 810,00

169 58380001 krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80 m 1 098,300 1026,500 -71,800 350,00 384 405.00 359 275,00 -25 130,00

173 919112114
Řezán’ dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných. 
Šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm nr. <7.500 102,000 •366 500 95 W W 412.50 9 690,00 -34 722,50

174 919112223
ftezaní dilatačních spá^ v žívaném krvtu vytvoření komyrkv pro těsnicí 
zálivku šířky 15 mm. hloubky 30 mm

m 454 500 84,000 37(i 500 80 00 J6 360.00 6 720 00 29 64Í/.00 -84 740,00



SO 351 - Výměna vodovodu a zřízení hydantu

175
i Utěsněni dilatačních sper zálivkou za temp t cemenrobetonovem neon 

fet°i22122 (živičném kryti. Jč.etne adhezního nátěru s těsnicím profiler)> poť
ízéiivKot or komůrky šířky 15 mm hiouhky 3D mm

454 500 84.ÍM0

7- • ip*op/- !20lere přeni wnn< vlhkost' s? rMyHwové --- '• arovým* fč»e;í ■ "•♦o*
u<onusni izoorv- ■.•.rnveiravea liAio* 257 nnrj 2J7.tX)0

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 301 - Kanalizace

i677ni’0'
Vonryiovrv rnnmis’err .'vfcopki ne' ■ .'r-mrn pt. snem .■’nnbvyklěrr 
dooře vnlm prořVedKi, oez naložen .ýtmtp.-xa* rr se»z*n»rr tx-; 
roznmu; z’wminyti a .'zuekmoť ph’ 1 " '• ' 0

■iá ná 011 32'

Vndnio-.mr nfnm»«téi> •■vkonk; svc?'’-' v na ob-
.TWlv.-tv,, ho, ,]t>i f • t» -,!■ ...... [-«•;

roz'i-riii'. .• no."', t ai .•:■.••_.> -,i: • • k cen* r-
každyh d:»lšír-, /«p-.,aty.:i ’ OV ,

m3 17 197 457

'■■..'mot _ . 1 7nr, o >.i 1 '«'rvn,.|
19 zem>t-,-H ' ň^emvw 7j*y«d“rvh< ks1 :i '

uíd—
’ <05 ' tBX‘ 37?

56331200 Slňň ocwí<* r»e1fŘ1*mp Zftftypo. , *nft fe«w 7<X. 7 ■ •

72 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí ph tlakových 
zkouškách ON do 300 kus 10,000 0,000

73 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 240,900 0,000

74 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 277,700 151,600

94 899304111 Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti kus 24 000 20.000

95 592246600 poklop šachtový betonová výolň+litina 785í610)x16mm D 400mm bez 
odvětráni kus 19,000 16000

96 592246610
poklop Šachtový betonová výplň+ litina 785(61 0)x1 60 mm, s 
odvětráním kus 2.000 1,000

100 atyp.3

Montáž a dodávka litinového lapače splavenin DN 125 vč.napojení na 
přípojku a propojeni na stávající svod vč. montáže a dodávky 
příslušných tvarovek pro napojení, napojení provedeno do vzdálenosti 
0,5m. Lapač vybaven zpětnou klapkou a demont. košem

kus 21,000 16,000

101 atyp.4
Napojeni UV na stávající kanalizaci kamenina DN 300 pomocí sedlové 
odbočky kus 1,000 0.000

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

27 565145111
Astaflový heton vrstvě podkladní AČP 16 (obalované kamenivo 
střednézmné - OKSI s -ozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do • 
rn, pozhutněnUi. 60 mm

m2 749.010 325.430

28 567120114
PodklA-4 ------ směsi stmelenš cementem SC bez dilatačních spár r. 
rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC IT;, po zhutněni tl. f5f 
mmpwubi dvouvrstvé PElhO RC, SDR11,90x8,2 dH2m

m2 572190 o.ooo

29
671111117 !Postřik infiltrační P’ z asfaltu silničního ? posypem kamenivem, v
. umu? ! množství 1,00 kg/ml m2 572,190 0000

30
67171110' |Pns’fik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního v

(množství-0,30 kg/mť m2 1 144.380 0.000

31 577434111
Asfaltový halon vrstva obnjsná ACO 11 ÍABS) s rozprostřením « se 
zhutněním ? nemodifikovaného asfaltu v pnmu šířky do 3 m ti.i oc 
zhutnění tl. 40 mm

m2 176,820 0 000|

32 577144111
Asfaltový beton vrstva obry sně ACC 11 (ARSi s rozprostřením a w 
zhirtněním z-nemodifikovaného asfaltu v nruhušWv do 3 mti í po 
zhutněni tl. 50 mm

m2 572,190 0,000

33 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní AC l 16 (APH) s rozprostřením 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu Šířky do 3 m. po 
zhutněni ti. 60 mm

m2 572.190 0.000

150 899401112 Osazeni poklopů litinových Šoupátkových kus 27,000 25,000

151 1750 Poklop litinový šoupátkový 27,000 25,000

Rozdíl oproti SoD celkem KČ:

SO 702 * Oplocení pozemku č.k. 51322/5

1 11900322
Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízen' mden 1 320,000 0,000

2 133201101
Hloubení zapařených i nezapažených šachet s případným nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišli v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 2,304 0,000

3 133201109
Hloubeni zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám ze 
lepivost horniny tř. 3

m3 2.304 0,000

4 162201101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez 
rozhrnuti z hominy tř. 1 až 4 na vrdálenosi do 20 m

m3 2.304 0,000



<>79,500 55.00 ?4 QG7 go 4 620:0 29 377,50

■2G.QOO 100 Oh 25 700.00 ZJ 70000 -2 DOC.OU -2 000,00

-1 934 708,12 -746 112,40 0,00 0,00 0,00 -1188 595,72 0,00 0,00 0,00

-1934 708,12
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1 746 20.00 376 77354 wto.u Mt*J48tl -117 101,10

184 M7 5QG0 '80 421.911 14ht>30 » 14 ?®1 N

1řW 220.00 203 414 4/ W2 737XI0 411 677.34

-10,000 6 400.00 64 000.00 0.00 -64 000,00

-240,900 28,00 6 745,20 0.00 -6 745,20 -76 419,70

-126,100 45,00 12 496.50 6 822,00 -5 674,50

-4,000 840.00 20 160.00 16 800,00 -3 360,00

-3.000 3 940,00 74 860,00 63 040,00 -11820.00 -19 540,00

-1.000 4 360.00 8 720,00 4 360.00 -4 360,00

-5,000 4 620,00 97 020,00 73 920,00 -23 100,00
-28 900,00

-1.000 5 800,00 5 800,00 0,00 -5 800,00

-241 960,80 -241960,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-241 960,80

-423.580 299 00 anjtzso 9<l 374 7Í1 122 636.29

340.00 1«?44W 0.0c 194 544,00

-577 190 10-90 S731.K) 9,00 -5721.90

-1 144 380 20 or- 72W.69 0.00 -2.‘ 887.60 -7« 186,90

-176.R70 24O,on 4St*38,l|0 0,M -42 436.801

-572,1 On 30b ar 17. 0.00 -171 657.06

-572,190 320 00 16' • pn 0,00 -183 100 80

-2,000 480.00 12 960,00 12 000,00 -960,00
-2400,00

-2,000 720,00 19 440.00 18 000,00 -1 440.00

-745 586,90 -745 586,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-745 586,90

-1 320,000 1,00 1 320.00 000 -1 320,00

-2,304 750.00 1 728,00 0,00 -1 728,00

-2,304 135,00 311.04 0,09 -311.04

-2,304 35.00 80,64 0.00 -80,64



162401102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny t- 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 2.304 0.000 -2.304 95,00 21888

—

0,00 -218,88

fl 167101101
Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství do 10G m3, z hornin ti* 1 až 4

m3 2 304 0,000 -2.304 75.00 172 80 0,00 -172.60

171201201 Uložení sypanmy na skládk1- m3 2.30* 0,000 -2,304 20.00 *6.08 0,00 46.08

8 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zemmv a kameniva zatříděného do Katatequ nápadu pod kódem 17C 
5Q4

1 2.304 O.QOO -2.3ÍU 80.00 '.R4.32 0.00 184 32

0
162301122

Rozprostření ?. urovnání omic? ve svahu sklonu m as 1:5 pň souvisí* 
ploše do 500 m2,11. vrstvy přes 1DG do 150 mrr

ra" 26 000 0.000 -26.000 52,00 1353,00 0.00 i' 352 OP
-76 464,43

10 10311101. raselina zahradnicko VL m3 3,900 0.000 3.900 956.00 3 0,00 3 72c 40

IT 275113811
Základy z betonu prostého patky a bhkv z betonu kamenen 
nepřekládaného tř. C 25/3C m3 2,3(14 0000 -2.304 4 080 (Xi 14 473.9? 0 00 -11 47?9?

12 338171121
Osazováni sloupku a vzpěr plotových oce'ovyrh tnibkryýcb nebo 
profilovaných výšny do 2,60 m se zalitím cementovou maltou dc 
vynechaných otvon

KU*. 16009 OQOi T8.D00 600 00 10 390 ttj 0.00 10 ROC 00

1:1 55342267 sioupek plotový koncový Pz a komaxi.ovv 2350(43x1,Smrt. ýus, 12,000 0,000 -12,000 350.00 * 0.00 ■4 2W.CW

1< 55342270 vzpěra pntnva 3£»rt 5mm včetně krytky x usněni 1500mm kur. 8.000 0,060 ■6.000 400,00 2 400.00 6.0C 2 woo

15 348401121
Osazeni opioceni ze strojového pletiva s naoinacimi arátv dr if 
sklonu svahu, výšky do 1,6 n . m 26.000 o.ow? -4«? 000 350,00 9 MlfrOQ a oč- P 1(W QTl

I6 31324773 píetivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,15 v l60crr m 26.000 0,000 26.000 ’ ooo.or oiíů.iy 0.00 000 w

17 21331111: Polštáře zhutněné nod základ*' z kameniva hrubého drněnéne frakce 
16 - 63 mrr m3 0.288 0.000 -ť 2ftů 1 680,00 Í4f 4(i too -444 40

1b 966071627 Rozebráni oplocení z oteliv? drátěného čtvercovým' oky, wškv do 
1,6 m m 32.000 0 000 -32000 55.00 1 760 00 ryná 1 7(56 W

15 997221571 Vodorovné doprav? vybouraných hmot bez naloženi, ale se slož-ním ? 
s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 kr t 0,063 0,000 -0.063 250.00 1S2S ODO ■15, w

2d 998232110
Přesun hmot nro oploceni se svislou nosnou konstrukci zděnou z cihel 
tvárnic, bloků, pon kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravo' 
wJilěftOTl d&j0.n-bJCfcC0lPatn že 2 rr___________________

■ 7.508 0.000 -7.508 150 00 1 126.20 Q.00 • t2&20

Rozdíl oproti SoD celkem KČ: ■76 484,43 -76 464,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 801 - /egetační úpravy -76 464,43

1 183101213
Hloubení jamek pro vysazováni rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou 
půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 
m3

kus 582,000 221,000 -361,000 40.00 23 280.00 8 840.00 -14 440.00

3 183104231
Hloubení rýh pro vysazováni rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy 
z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, šířky přes 400 do 600 mm, hi. 
do 500 mm

m 156,000 88,000 -68,000 210,00 32 760.00 18 480,00 -14 280,00

4 184102111
Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bálu přes 100 do 200 mm kus 582,000 221,000 -361,000 40,00 23 280.00 8 840.00 -14 440,00

5 02650001 tavolnlk popelavý ( kultivar-Spiraea x cinerea ’Grafshaeím'), kont. 
1,51, v. 40-60cm kus 314,000 173,000 -141.000 45,00 14 130.00 7 785.00 -6 345,00

a 026500014 mochna křovitá (Potentilla fruticosa var. mandshurka’} kont. 1-2 I kus 215,000 0,000 -215,000 35,00 7 525,00 0,00 -7 525,00

10 02650316 Javor klen /Acer pseudoplatanus/150-180cm KK kus 13.000 9,000 -4.000 5 500,00 71 500,00 49 500,00 -22 000,00

15 184215411
Zhotoveni závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu 
do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m kus 582,000 221,000 -361,000 10,00 5 B20.00 2 210,00 -3 610,00 -103 859,48

20 184801131
Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 
1:5 m2 232,800 154,800 -78,000 20,00 4 656.00 3 096,00 -1 560.00

21 184911421 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 
1:5 m2 163,000 58,000 -105,000 30,00 4 890.00 1 740,00 -3 150,00

22 103911000 kůra mulčovaci VI m3 16,300 5,490 -10,810 950,00 15 485.00 5 215,50 -10 269,50

23 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 42,560 35,360 -7,200 350,00 14 896,00 12 376,00 -2 520,00

24 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdělanost do 1000 m m3 42,560 35,360 -7,200 450,00 19 152.00 15912,00 -3 240,00

25 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m m3 42,560 35,360 -7,200 55,00 2 340.80 1 944,80 -396.00

26 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m i 4,526 4.203 -0,323 260,00 1 176 76 1 092,78 -83,98

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -103 859,48 -103 859,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-103 859,48

Ménépráce Město Kašperské Hory Kč: -3 102 579,73 -1913 984,01 0,00 -1 188595,72 0,00

-3 102 579,73

VÍCEPRÁCE



poř. 
Číslo 
£O|.

kód položky popis položky
měrná 
Jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
ftmlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny
Kč

§222 odst. 4 §222 odst. 5 §222 odst. 6 §222 odst. 7

SO 102 - Ul- P.ChelČického a Besednf+chodníky Vimperská zúženi původní ceny
rozšíření původn zúžení původní rozšíření původn

zúžení původní ceny
roa Siřeni původn 

ceny
zúženi původní rozšířeni původní

93 591412111

Kladení dlažby z mozaiky komunikaci pro péší s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, 8 ložem tl. do 40 mm z 
kameniva

m2 605,000 1005,800 400,800 680,00 411 400.00 683 944,00 272 544,00
397 116,00

94 58380010 mozaika dlažební žula 4/6cm šedá t 64,380 108,870 44,490 2 800,00 180 264,00 304 836,00 124 572,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 307116,00 397 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 301 * Kanalizace 397 116,00

121 89930411R Osazení a dodávka lit. samonivelačních D400 včetně rámu ks 0.000 4.000 4,000 12 294,00 0,00 49 176,00 49 176,00 49 176,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 49 176,00 49 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 351 - Výměna vodovodu a zřízeni hydrantu 49 176,00

174 89940111R Osazení a dodávka poklopů samonivelačních šoupátkových 1750 ks 0,000 2,000 2,000 4 108,00 0,00 8216,00 8 216,00 8 216,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 8 216,00 8 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 801 - Vegetační úpravy 8 216,00

0265038H ,j.*řábhret 17 '-tcr kílí UĎW 5:000 easi(W .>» í» - 155.00 31155,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 31 155,00 31155,00

31155,00

Více práce Město Kašperské Hory Kč: 485 663,00 485 663,00 0,00 0,00 0,00

485 663,00

Rozdíl oproti SOD celkem pro Město Kašperské Hory Kč: ■2 616 916,73 -2 616 916,73


