
DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 253/2021

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

MĚSTO CHOTĚBOŘ,
TRČKŮ Z LÍPY 69,
583 01 Chotěboř
Ing. Tomáš Škaryd - starosta mésta
Bc. Jiří Pešout
00267538
CZ00267538

Objednatel:

zástupce pro věci smluvní; 
zástupce pro věci technické; 
IČO;
DIČ;
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Adresa;
zástupce pro věcí smluvní; 
zástupce pro věci technické; 
Bankovní spojení;
Číslo účtu;
IČO;
DIČ;
zápis v obchodním rejstříku;

Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 
Ing. arch. Viktor Drobný
Ing. arch. Viktor Drobný, Ing. arch. Martin Kabhel 
KB a.s.

27060659
CZ27060659
MS v Praze, oddíl C. vložka 18.6.2003

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo ze dne 11.10.2021, jejímž předmětem je 
vypracování souboru projektových dokumentací na Investiční akci s názvem Rozšíření 
sportovního areálu u ul. Sportovní a Osevní (vedle letního stadionu);

I. PŘEDMĚT DÍLA

Původně v odstavci 1.:
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně inženýrské činnosti

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu projektové dokumentace 
pro provedení stavby včetně oceněného výkazu výměr a prací, technických podmínek (dále 
také jen „PDSP“), která bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních 
souborů

b)

c)

Ad b) - dokumentace pro vvdání rozhodnutí o umístění stavby.

Součástí předmětu plnění v rámci zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o 
umístění stavby, v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
vč. kompletní zajištění inženýrské činnosti, získání všech potřebných vyjádření pro vydání 
pravomocného rozhodnutí o umístění stavby. Objednatel požaduje v průběhu projekčních 
prací osobní konzultace zpracovatele s objednatelem.

Ad c) - projektová dokumentace pro vvdání stavebního povolení PDSP v rozsahu 
projektové dokumentace pro provedení stavby

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu projektové dokumentace 
pro provedení stavby v bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních
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souborů v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, včetně 
jednotlivých profesí a bude zhotovena do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky 
pro realizaci stavby dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Objednatel požaduje v 
průběhu projekčních prací PDSP osobní konzultace zpracovatele s objednatelem.

Nově v odstavci 1.:
b) dokumentace pro vydání společného povolení, včetně inženýrské činnosti

c) projektová dokumentace pro provedení stavby včetně oceněného výkazu výměr a prací, 
technických podmínek (dále také jen „PDSP“), která bude obsahovat dokumentaci 
stavebních objektů a provozních souborů

Ad - dokumentace pro wdání společného povolení.

Součástí předmětu plnění v rámci zpracování dokumentace pro vydání společného povolení, 
v rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. kompletní 
zajištění inženýrské činnosti, získání všech potřebných vyjádření pro vydání pravomocného 
společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení. Objednatel požaduje v 
průběhu projekčních prací osobní konzultace zpracovatele s objednatelem.

Ad c\ - projektová dokumentace pro provedení stavby

Projektová dokumentace pro provedení stavby v bude obsahovat dokumentaci stavebních 
objektů a provozních souborů v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentací staveb, včetně jednotlivých profesí a bude zhotovena do podrobností 
nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek. Objednatel požaduje v průběhu projekčních prací PDSP osobní konzultace 
zpracovatele s objednatelem.

Původně v odstavci 4. :
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, ve dvou (2) tištěných vyhotoveních a 1x 
elektronicky na CD čí jiném datovém nosiči > textová část je požadována ve formátu MS Word, 
výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG (nebo v jiném programu, který umožňuje čtení a 
zápis) i PDF.

PD pro vydání stavebního povolení (PDSP) v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby v 
šesti (6) tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky na CD či jiném datovém nosiči - textová část je 
požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG (nebo v jiném 
programu, který umožňuje čtení a zápis) i PDF, rozpočet je požadován ve formátu XLS a XC4.

Nově v odstavci 4.:
dokumentace pro vydání společného povolení, ve dvou (2) tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky na 
CD či jiném datovém nosiči - textová část je požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou 
požadovány ve formátu DWG (nebo v jiném programu, který umožňuje čtení a zápis) i PDF.

PD pro provedení stavby v šesti (6) tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky na CD či jiném datovém 
nosiči - textová část je požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány ve formátu 
DWG (nebo v jiném programu, který umožňuje čtení a zápis) i PDF, rozpočet je požadován ve formátu 
XLS a XC4.

II. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původně v odstavci 1.:
b) Termín pro vypracování koncepční studie: do 4 měsíců od podpisu smlouvy.'
c) Termín pro vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: do 5 měsíců od 

podpisu smlouvy.
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d) Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (PDSP) 
v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby, do 3 měsíců od data nabytí právní moci 
územního rozhodnutí.

Nově v odstavci 1.:
b) Termín pro vypracování koncepční studie: do 4 měsíců od podpisu smlouvy, prodloužených o 

dobu potřebnou pro projednání se zástupci sportovních organizací využívajících areál a schválení 
koncepce urbanistického řešení areálu radou města, maximálně však do 8 měsíců od podpisu 
smlouvy.

c) Termín pro vypracování dokumentace pro vydání společného povolení; do 3 měsíce od 
odsouhlasení čistopisu studie objednatelem, a termín pro zajištění potřebných dokladů pro 
podání žádosti o společné povolení na stavební úřad do 6 týdnů po odsouhlasení dokumentace 
pro vydání společného povolení objednatelem.

d) Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby: do 3 měsíců od data nabytí 
právní mocí společného povolení.

III. CENA DÍLA

Původně v odstavci 1.:
Cena za koncepční studií; 
Cena bez DPH 
21% DPH 
Cena včetně DPH

a)
449.000,- Kč 

94.290,- Kč 
543.290,- Kč

b) Cena za dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby;
Cena bez DPH
21% DPH
Cena včetně DPH

749.000,- Kč
157.290, - Kč
906.290, - Kč

Cena za dokumentaci pro vydání stavebního povolení v rozsahu projektové dokumentace pro 
provedení stavby;
Cena bez DPH 
21% DPH 
Cena včetně DPH

c)

549.000,- Kč
115.290, - Kč
664.290, - Kč

Cena celkem v Kč včetně DPH
(za dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a dokumentaci pro vydání stavebního 
povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby).

2.113.870,-Kč

Nově v odstavci 1. :
d) Cena za koncepční studii; 

Cena bez DPH 
21% DPH 
Cena včetně DPH

449.000,- Kč 
94.290,- Kč 

543.290,- Kč

Cena za dokumentaci pro vydání společného povoleni;
Cena bez DPH
21% DPH
Cena včetně DPH

e)
779.000,- Kč
163.590, - Kč
942.590, - Kč

f) Cena za dokumentaci pro provedení stavby;
Cena bez DPH
21% DPH
Cena včetně DPH

569.000,- Kč
119.490, -Kč
688.490, - Kč

Cena celkem v Kč včetně DPH
(za dokumentací pro vydání společného povolení, a dokumentaci pro provedení stavby).

2.174.370,-Kč
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo 
sí přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 2271 RM, dne 27.04.2022.

V PrazeV Chotěboři

Za zhotovitele;Za objednatele;

r Digitálně podepsal 
Ing. arch. Viktor 
Drobný

, Datum: 2022.05.02 
10:27:52 +02’00’

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Skaryd 
Daturn^ 
2022.05-02 
14:42:27+02'00'

Ing. arch.
Viktor
Drobný

Ing.
Tomáš
Škaryd

Ing. Tomáš Škaryd 
starosta města 
Chotěboř

Ing. Arch. Viktor Drobný 
jednatel společnosti 
Sportovní projekty s.r.o.
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