
Evidenční číslo 
zhotovitele: 221-006-987 

 
 

D O D A T E K  Č. 1 
 
                                                         ke smlouv ě ze dne 13.12.2021     
 
                    
 
1. Smluvní strany 

    1.1.  Objednatel: M ěsto Svitavy 
    T. G. Masaryka 35,  

568 02 Svitavy 
 
Zástupce ve věcech 
smluvních:  Mgr. Bc. David Šimek, MBA 

starosta města 
Zástupce ve věcech 
technických:                  Pavel Čížek                                             

    místostarosta města  
e-mail:    pavel.cizek@svitavy.cz 

Bankovní spojení: KB  
Číslo účtu:  520591/0100  

  IČ:   00 277 444 
DIČ:   CZ 00 277 444 

 
     

1.2.  Zhotovitel: Urbanistické st ředisko Brno,  spol. s r.o. 
Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno 
zapsána dne 29. 04. 1991 v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 1139 
e-mail: info@usbrno.cz 
 
Statutární orgán: Ing. arch. Vanda Ciznerová 

       jednatelka společnosti 
e-mail:    ciznerova@usbrno.cz 

 
Bankovní spojení: Unicredit Bank  
Číslo účtu:  2102546812/2700 

IČ:   18 824 463 
DIČ:   CZ 18 824 463 
(dále jen "zhotovitel") 
 

 
2. Předmět smlouvy: 

Vypracování zm ěny č. 4 Územního plánu Svitavy 
(dále jen „Změna č .4 územního plánu“) 

I. etapa  - návrh změny č. 4 územního plánu pro veřejné projednání  
                     
II. etapa - výsledný návrh změny č.4 před vydáním územního plánu formou opatření  
   obecné povahy 
III. etapa  - úplné znění Územního plánu Svitavy po vydání  změny č.4 
(dále jen "dílo") 

 
3. Rozsah a obsah díla: 

Změna č. 4 územního plánu je specifikována pokyny pro zpracování návrhu změny územního 
plánu.  
 
Rozsah díla se rozšiřuje o položku č.12. 



12 Čtyřicet Lánů 

pozemek č. 431/1 

BI (bydlení v rodinných 
domech městské a 
příměstské) 

B (bydlení 
kombinované) 

 
Zbývající část beze změny. 
 

4. Spolup ůsobení a podklady objednatele: 
Beze změny. 

 
5. Čas pln ění: 

Beze změny. 

 
6. Cena za dílo, platební podmínky: 

Z důvodu rozší ření rozsahu díla o bod 12 a navýšení ceny o inflaci  dochází k úprav ě ceny 
díla. 
Cena za dílo je dle § 2 Zákona 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednána dohodou ve výši 

I. etapa           II. etapa     III. etapa                                  
 52.250,-         17.050,-      55.000,-   

k ceně bude připočtena 
DPH ve výši 21%   10.972,50            3.580,50      11.550,-    

cena celkem              63.222,50          20.630,50      66.550,-     
 
 
cena díla celkem     124.300,- K č 
+ 21% DPH        26.103,- Kč 
celkem       150.403,- K č 
 

Tyto ceny jsou nejvýše p řípustné a obsahují veškeré p ředpokládané náklady nutné 
na realizaci p ředmětu díla. 

 
     
     Zbývající část textu zůstává beze změny. 

7. Ostatní ujednání: 

     Beze změny. 
 
     Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro zhotovitele a jeden pro 
      objednatele.  

 
 
Uzavření smlouvy o dílo schváleno 
Radou města Svitavy 
dne 4.4.2022 

 

 

 

 
V Brně, dne …………………..….. Ve Svitavách, dne ………………..………… 

 
Ing. arch. Vanda Ciznerová Mgr. Bc. David Šimek, MBA  

 jednatelka společnosti       starosta města 

………………………………. ……………………………………… 

                                                                                            Razítko a podpis zhotovitele                  Razítko a podpis objednatele 


