
Evidenční číslo
zhotovitele: 219-008-885

DODATEKČ.2
ke smlouvě o dílo ze dne 18.11.2019 a dodatku Č.1 ze dne 25.11.2020

1.1.
l. Smluvní strany

Objednatel: Město Dačice
Krajířova 27/1, 380 13 Dačice

Zástupce ve věcech
smluvních:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
lČ:
DIČ:
(dále jen "objednatel")
a

Be. Miloš Novák
starosta města
Česká spořitelna, a.s.
0603143369/0800
00 246 476
CZ 00 246 476

1.2. Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno
zapsána dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139

Zástupce ve věcech smluvních
a technických: Ing. arch. Vanda Ciznerová

jednatelka společnosti
Bankovní spojení" UniCredit Bank
Číslo účtu:
lČ: 18 824 463
DIČ: CZ 18 824 463
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, vykonává na základě žádosti Města Dačice
Městský úřad Dačice, odbor územního a stavebního řízení.

II. Úvodní ustanovení a účel dodatku

2.1. Smlouva o dílo 219-008-885 (č. objednatele 544/2019) uzavřená dne 18.11.2019 ve znění
dodatku Č.1 ze dne 25.11.2020 mezi objednatelem a zhotovitelem jejímž předmětem je

Vypracování Změny č. 4 Územního pIánu Dačice
(dále jen ,,Změna Č.4 územního plánu")

se na základě usnesení Zastupitelstva dne 27.4.2022 číslo usnesení 416/22/zM/2022/veřejný,
kdy bylo schváleno pořizováni Změny Č.4 ÚP zkráceným postupem, se po dohodě stran mění
počet etap. Ruší se l. etapa a přečíslovávajÍ se následujÍcÍ etapy.

I. etapa - návrh Změny Č.4 územního plánu pro veřejné projednáni
íl. etapa - úprava před vydáním Změny Č.4 územního plánu formou opatření obecné

povahy
Ill. etapa - úplné znění Územního plánu Dačice po změně Č.4
(dále jen "dílo")

Ill. Změna článku 5 - doba p|něnÍdí|a



3.1. Doba pinění se měnía dochází k úpravě času piněni l. etapy a to proto, že došlo k posunu
předání aktualizace ZURJK zahrnujÍcÍ trasu obchvat Dačic a ke změně pořizování, kdy
bude změna nově pořízena kráceným postupem.
Doba pořIzení nové etapy ll. a Ill. se mění pouze formálně z důvodu posunu čÍs|ováni
etap zpracování.

Nově proto zní článek takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele v rozsahu a obsahu dle čl.3 této smlouvy
v nás|edujÍcÍch termínech:

I. etapa do 15.6.2023
Il. etapa do 1 měsíce od předání pokynů pro vypracování úpravy před vydáním

Změny č. 4 Územního plánu formou opatření obecné povahy
Ill. etapa do 1 měsíce od vydání Změny č. 4 Územního plánu

lV. Změna článku 6 - cena za dílo, platební podmínky

4.1. Ceny za jednotlivé etapy se mění:
Původní cena za l. etapu - návrh pro společné jednání je nyní cenou za návrh pro veřejné
projednáni. Cena za původní íl. etapu se ruší, Ill. etapa je přečIslována na ||. etapu , lV. etapa
na Ill. etapu. Původní ceny těchto etap zůstávají.

l. etapa Il. etapa Ill. etapa

210.000,- 50.000,- 65.000,-
k ceně bude připočtena
dph ve výši 21%

cena celkem

cena díla celkem
" 21% DPH
celkem

44 100,-

254.100,-

10 500,- 13.650,-

60.500,- 78.650,-

325.000,- Kč
68.250,- Kč

393.250,- Kč

V. Další ujednáni

5.1. Ostatní ujednáni smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

5.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platnostI originálu, z nichž jeden
obdrží zhotovitel a dva objednatel.

5.3. Smluvní strany prohlašujI, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po
vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, že
obsahu porozuměly a na důkaz toho tento dodatek vlastnoručně podepisuji

V Brně, dne 4. IOZ.3

Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti

Razítko a podpis zhotovitele

V Dačicích, dne /µĹAqo23

Bc. Miloš Novák
staŕos;a

Razítko a podpis objednatele

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO
spol. S r.o.

PŘÍKOP 8, 602 00 BRNO


