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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 46/15 

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Smluvní strany: 

 

1. Objednatel: 

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI 

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice 

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, vedoucí OVVIDŽP ÚMO 

Pardubice VI 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice  č. ú. 27-1205456399/0800 

IČ:00274046       DIČ:CZ00274046 

 

2. Zhotovitel: 

MIROS MAJETKOVÁ, a.s. 

Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště 

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva a 

Radomírou Šindlerovou, členem představenstva 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Rostislav Šindler, předseda 

představenstva 

Bankovní spojení Raiffeisenbank, a. s.   č. ú. 5200012762/5500 

IČ:27523934       DIČ:CZ27523934 

 

 

uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro objednatele stavební a jiné práce specifikované v tomto dodatku 

a za které se objednatel zavazuje uhradit cenu specifikovanou v tomto dodatku. 

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 

a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém 

rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným 

touto smlouvou a účelem použití. 

 

 

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření přílohy č. 1, článku II, smlouvy, označené jako 

„Smlouva o dílo č. 46/2015“ jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce 

chodníků v ul. Přeloučská ve Starých Čívicích podél státní silnice I/2“. 

2. Příloha č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo se tímto dodatkem rozšiřuje o tyto položky: 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ve Starých Čivicích podél st. silnice I/2 Datum: 17.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Bc. Jan Touš

Uchazeč: MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

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

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
308 612,82

1 K 113105113 Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší a vozovek a ploch do betonu zalité cementovou maltou m2 578,750 35,30 20 429,88 CS ÚRS 2014 01

PP

Rozebr ání dlažeb a dílců komunikací pr o pěší, vozovek a ploch s př emístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopr avní pr ostř edek komunikací s ložem z betonu a s výplní spár  z betonových nebo kameninových dlaždic, 

desek nebo tvar ovek

VV rozebrání přídlažby

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 30,000 21,71 651,30 CS ÚRS 2014 01

PP
Rozebr ání dlažeb a dílců komunikací pr o pěší, vozovek a ploch s př emístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopr avní pr ostř edek komunikací pr o pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár  ze zámkové dlažby

VV

3 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 30,000 19,44 583,20 CS ÚRS 2014 01

PP
Vytr hání obr ub s vybour áním lože, s př emístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopr avní 

pr ostř edek záhonových

VV meřeno v dwg

4 K 9391 netkaná geotextilie včetně položení m2 1 000,000 32,45 32 450,00 CS ÚRS 2014 01

5 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 30,000 102,55 3 076,50 CS ÚRS 2014 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pr o pěší s ložem z kameniva těženého nebo dr ceného tl. do 40 

mm, s vyplněním spár  s dvojitým hutněním, vibr ováním a se smetením př ebytečného mater iálu na kr ajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pr o plochy př es 300 m2

VV chodníky 2 291,220

6 M 59245309R dlažba zámková pro nevidomé tl. 6 cm přírodní m2 2,000 482,40 964,80

VV

VV

VV

7 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 30,000 129,00 3 870,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Osazení chodníkového obr ubníku betonového se zř ízením lože, s vyplněním a zatř ením spár  cementovou maltou stojatého s 

boční opěr ou z betonu pr ostého tř . C 12/15, do lože z betonu pr ostého téže značky

VV

VV obruba_chod 398,300

9 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 30,000 12,82 384,60 CS ÚRS 2014 01

PP

Očištění vybour aných pr vků komunikací od spojovacího mater iálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 

mater iálu na skládku na vzdálenost do 10 m obr ubníků a kr ajníků, vybour aných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár  

silničních

PSC

Poznámka k s ouboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 js ou určeny jen pro očiš tění vybouraných dlaždic, des ek nebo tvarovek     uložených do lože ze 

s ypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemís tění vybouraných obrubníků, krajn íků, des ek nebo dílců na vzdálenos t přes  10 m s e 

oceňuje     cenami s ouboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

10 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 30,000 10,35 310,50 CS ÚRS 2014 01

PP

Očištění vybour aných dlažebních kostek od spojovacího mater iálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením 

odpadových hmot na hr omady a s odklizením vybour aných kostek na vzdálenost do 3 m dr obných, s původním vyplněním spár  

kamenivem těženým

PSC

Poznámka k s ouboru cen:

1. Ceny js ou určeny jen pro očiš tění vybouraných kos tek uložených do lože ze s ypkého materiálu bez     pojiva. 2. Přemís tění 

vybouraných dlažebních kos tek na vzdálenos t přes  3 m s e oceňuje cenami s ouborů cen     997 22-1 Vodorovná doprava s uti. 

VV kostka 3,700

11 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 300,000 38,85 11 655,00 CS ÚRS 2014 01

PP Vodor ovná dopr ava suti bez naložení, ale se složením a s hr ubým ur ovnáním z kusových mater iálů, na vzdálenost do 1 km

VV přídlažba

VV

VV

12 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 5 700,000 5,93 33 801,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodor ovná dopr ava suti bez naložení, ale se složením a s hr ubým ur ovnáním Př íplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

př es 1 km

VV 19 213,180

13 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 100,000 117,81 11 781,00 CS ÚRS 2014 01

PP

VV

VV

VV

14 K 711161302 Výšková úprava šachty ks 35,000 1 496,81 52 388,35 CS ÚRS 2014 01

PP

VV

VV

VV

15 K 567122111 Podklad ze směsí stmelené cementem SC C8/10 l. 120 mm m2 578,750 235,45 136 266,69 CS ÚRS 2014 01

PP Nahr azení stávající př ídlažby

1 - Stavební část 

Rekonstrukce chodníků ul. Přeloučská - Vícepráce
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3. Článek č. II odstavec 1, to jest maximální cena, kterou bude zhotovitel fakturovat, se 

rozšiřuje, na základě cenové nabídky ze dne 17.06.2016, o 308 612,82 Kč bez DPH, tedy 

373 284,74 Kč včetně DPH. 

4. Jednotlivé položky z přílohy č. 1 jsou jednoznačně definovány Katalogem popisů 

a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha. Zde jsou také definovány kvalitativní 

požadavky. 

5. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva. 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne:  

   za objednatele:   

  za zhotovitele: 

 

        

 

 Petr Králíček    Ing. Rostislav Šindler 

 starosta MO Pardubice VI  předseda představenstva 

 

 

 

  Radomíra Šindlerová 

  člen představenstva 
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 822 25 CC-CZ:

Místo: ve Starých Čivicích podél st. silnice I/2 Datum: 17.6.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27523934

DIČ: CZ27523934

Projektant: IČ:

Bc. Jan Touš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

5

Rekonstrukce chodníků ul. Přeloučská - Vícepráce

MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. 

úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" 

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné. Soupis prací 

je zpracován v souladu s vyhl. 230/2012 Sb. 

308 612,82

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 307 961,52 64 671,92

15,00% 0,00 0,00

CZK 373 284,74

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5

Stavba:

Místo: ve Starých Čivicích podél st. silnice I/2 Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Rekonstrukce chodníků ul. Přeloučská - Vícepráce

17.06.2016

Bc. Jan Touš

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

373 284,74308 612,821 Stavební část 

308 612,82 373 284,74

Kód

Příloha č. 1 - Soupis prací  

k dodatku č. 1 smlouvy o dílo 46/15 - Rekonstrukce chodníků v ul. 

Přeloučská ve Starých Čívicích podél státní silnice I/2 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: ve Starých Čivicích podél st. silnice I/2 Datum: 17.06.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27523934

MIROS MAJETKOVÁ, a.s. DIČ: CZ27523934

Projektant: IČ:

Bc. Jan Touš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 308 612,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 307 961,52 21,00% 64 671,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 373 284,74

Rekonstrukce chodníků ul. Přeloučská - Vícepráce

1 - Stavební část 

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu 

prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci 

"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné. 

Soupis prací je zpracován v souladu s vyhl. 230/2012 Sb. 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ve Starých Čivicích podél st. silnice I/2 Datum: 17.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Bc. Jan Touš

Uchazeč: MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 308 612,82

Rekonstrukce chodníků ul. Přeloučská - Vícepráce

1 - Stavební část 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ve Starých Čivicích podél st. silnice I/2 Datum: 17.06.2016

Zadavatel:  Projektant: Bc. Jan Touš

Uchazeč: MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

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

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem
308 612,82

1 K 113105113 Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší a vozovek a ploch do betonu zalité cementovou maltou m2 578,750 35,30 20 429,88 CS ÚRS 2014 01

PP

Rozebr ání dlažeb a dílců komunikací pr o pěší, vozovek a ploch s př emístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopr avní pr ostř edek komunikací s ložem z betonu a s výplní spár  z betonových nebo kameninových dlaždic, 

desek nebo tvar ovek

VV rozebrání přídlažby

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 30,000 21,71 651,30 CS ÚRS 2014 01

PP
Rozebr ání dlažeb a dílců komunikací pr o pěší, vozovek a ploch s př emístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopr avní pr ostř edek komunikací pr o pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár  ze zámkové dlažby

VV

3 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 30,000 19,44 583,20 CS ÚRS 2014 01

PP
Vytr hání obr ub s vybour áním lože, s př emístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopr avní 

pr ostř edek záhonových

VV meřeno v dwg

4 K 9391 netkaná geotextilie včetně položení m2 1 000,000 32,45 32 450,00 CS ÚRS 2014 01

5 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 30,000 102,55 3 076,50 CS ÚRS 2014 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pr o pěší s ložem z kameniva těženého nebo dr ceného tl. do 40 

mm, s vyplněním spár  s dvojitým hutněním, vibr ováním a se smetením př ebytečného mater iálu na kr ajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pr o plochy př es 300 m2

VV chodníky 2 291,220

6 M 59245309R dlažba zámková pro nevidomé tl. 6 cm přírodní m2 2,000 482,40 964,80

VV

VV

VV

7 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 30,000 129,00 3 870,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Osazení chodníkového obr ubníku betonového se zř ízením lože, s vyplněním a zatř ením spár  cementovou maltou stojatého s 

boční opěr ou z betonu pr ostého tř . C 12/15, do lože z betonu pr ostého téže značky

VV

VV obruba_chod 398,300

9 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 30,000 12,82 384,60 CS ÚRS 2014 01

PP

Očištění vybour aných pr vků komunikací od spojovacího mater iálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 

mater iálu na skládku na vzdálenost do 10 m obr ubníků a kr ajníků, vybour aných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár  

silničních

PSC

Poznámka k s ouboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 js ou určeny jen pro očiš tění vybouraných dlaždic, des ek nebo tvarovek     uložených do lože ze 

s ypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemís tění vybouraných obrubníků, krajn íků, des ek nebo dílců na vzdálenos t přes  10 m s e 

oceňuje     cenami s ouboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

10 K 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 30,000 10,35 310,50 CS ÚRS 2014 01

PP

Očištění vybour aných dlažebních kostek od spojovacího mater iálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením 

odpadových hmot na hr omady a s odklizením vybour aných kostek na vzdálenost do 3 m dr obných, s původním vyplněním spár  

kamenivem těženým

PSC

Poznámka k s ouboru cen:

1. Ceny js ou určeny jen pro očiš tění vybouraných kos tek uložených do lože ze s ypkého materiálu bez     pojiva. 2. Přemís tění 

vybouraných dlažebních kos tek na vzdálenos t přes  3 m s e oceňuje cenami s ouborů cen     997 22-1 Vodorovná doprava s uti. 

VV kostka 3,700

11 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 300,000 38,85 11 655,00 CS ÚRS 2014 01

PP Vodor ovná dopr ava suti bez naložení, ale se složením a s hr ubým ur ovnáním z kusových mater iálů, na vzdálenost do 1 km

VV přídlažba

VV

VV

12 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 5 700,000 5,93 33 801,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Vodor ovná dopr ava suti bez naložení, ale se složením a s hr ubým ur ovnáním Př íplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

př es 1 km

VV 19 213,180

13 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 100,000 117,81 11 781,00 CS ÚRS 2014 01

PP

VV

VV

VV

14 K 711161302 Výšková úprava šachty ks 35,000 1 496,81 52 388,35 CS ÚRS 2014 01

PP

VV

VV

VV

15 K 567122111 Podklad ze směsí stmelené cementem SC C8/10 l. 120 mm m2 578,750 235,45 136 266,69 CS ÚRS 2014 01

PP Nahr azení stávající př ídlažby

1 - Stavební část 

Rekonstrukce chodníků ul. Přeloučská - Vícepráce

 

 


