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číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje 
jako objednatel

a

Ing. Daniela Škubalová - Projekční kancelář
se sídlem: U Bachmače 29, 326 00 Plzeň
IČO: 13890450
Zastoupená: Ing. Danielou Skubalovou 
jako zhotovitel

uzavírají tento 

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové 
dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

ze dne 31.5. 2017

A.

V důsledku potřeby nezbytného rozšíření stavby - akce „Most ev. č. 02215 - 3 Lhota 
Střelskohoštická“ a požadavku stavebního úřadu Městského úřadu ve Strakonicích předložit 
před podáním žádosti o stavební povolení rovněž územní rozhodnutí a z toho vyplývající 
potřeby zhotovit dokumentaci pro územní rozhodnutí, dohodly se smluvní strany na změně 
smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2017 takto:

1. V článku III (Předmět plnění) bod 2. zni:

2. Dílo bude mít následující části a rozsah:

2.1. Zpracování dokumentace ve stupni DUR.
2.2. Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS.
2.3. Výkon „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ podle zákona č. 309/2006 
Sb„ o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, a to ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace.

II. V článku III (Předmět plnění) se v první větě bodu 3 za slova „Předmětem díla je“ 
vkládá text „vypracování dokumentace ve stupni DUR a“.

III. V článku V (Doba plnění) bod 1. zní:

1. Zhotovitel je povinen zhotoviteli předat dokumentaci pro územní řízení do 20 týdnů od 
uzavření smlouvy ve znění a dokumentaci ve stupni DSP/PDPS do 14 týdnů od nabytí právní 
moci územního rozhodnutí.
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IV Včlánku VIII (Cena za dílo pro část B) bod 1. zní:

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:

část DÚR........................................................... 99 000,00 Kč
část DSP/PDPS + KBOZP.......................... 155 500,00 Kč

DPH 21 %........................................................... 53 445.00 Kč

Cena díla celkem vč. DPH307 945.00 Kč

V. Včlánku IX (Platebnípodmínky) body 2. a 3. zní:

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předanou část díla - DÚR a za předanou část
díla DSP/PDPS+KBOZP sjednanou cenu, vždy na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví
a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí části díla (podle čl. VI této
smlouvy). Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.

3. Vystavená faktura (100 % smluvní ceny za část díla) bude uhrazena pouze do výše 95 %
smluvní ceny. Zbývajících 5 % (pozastávka) za část díla DÚR bude uvolněno po právní moci
územního rozhodnutí a zbývajících 5 % (pozastávka) za část díla DSP/PDPS+KBOZP bude
uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a
průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka.

B.

1. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 31. 5. 2017 tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze
změn.

2. Dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2
vyhotovení.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon
č. 340/2015 Sb„ § 6).

4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje
údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník.

V Českých Budějovicích dne ... .1 6 7617 y pjzni dne

Objednatel

16;. 11- 2017

Zhotovitel

třKS. SiéOBAL
Projekční kancelář

U Bachmače 29, 326 CG Plzeň
Ts+377 '43 T{f. 37" 455 £47

ičo ;3+u5',, c:,. cz

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

Ing. Daniela Škubalová
majitelka firmy
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