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Předkládá: ODSH/H.Strnadové 28.11.2017 1 , O / 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ODSH/H.Strnadové 28.11.2017 Ii ^<4-^ 

Zodpovídá: Příkazce operace: ODSH/H.Strnadové j f . f i .2o fy 1 
Správce rozpočtu: OE/H.Sošková 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 25253361), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 27.11.2017 09:43:05): 

D č. 5 , změna dílčího termínu plnění 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, pfíp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (napf. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, pfíp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DILO 
„11/150 Okrouhlice - most evid. číslo 150-022" 

č. dodatku 107832 
uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, k podpisu pověřen Ing, Jan Hyliš - člen 
rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4 200 201 278/6800 
IČO: 708 90 749 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Adresa: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva 
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby 
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice 
Číslo účtu: 8010-308211883/0300 
IČO: 25253361 
DIČ: CZ25253361 
zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
(dále jen „zhotovitel") 

Článek I 

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu dodatečného požadavku Policie ČR Dl 
Havlíčkův Brod na provedení měření intenzity nasvětlení přechodu pro chodce na silnici 11/150 
k vydání Rozhodnutí o předčasném užívání. Stavební práce jsou plně dokončeny, stavba je dle 
vyjádření Policie ČR Dl schopna uvedení do předčasného užívání, ale je třeba provést toto měření. 
Vzhledem k návaznosti na provedení stavebních prací na povolené výluky byly tyto dokončeny 
v termínu, ale nebylo možné stihnout provedení měření nasvětlení tak, aby byl dodržen termín 
zprovoznění v rámci předčasného užívání určený smlouvou o dílo. 

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy o dílo ve smyslu pozdějších 
dodatků takto: 

1. Článek 3 - termín plnění, odst. 3.1 
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Původní znění 

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění: 

Zahájení realizace stavby - předání staveniště po podpisu smlouvy, 
předpoklad duben 2016 

Zpracování RDS na demolici stávajícího mostu SO 001, mostní provizorium SO 170, úpravu 
trakčního vedení SO 411 a SO 201, most ev. č. 150-022 vč. přeložek sítí 

do 3 měsíců od podpisu SOD 
Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2016 

do 1 měsíce od podpisu SOD 
Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2017 

do 20.2. 2017 

Zprovoznění úseku silnice SO 120 v rámci předčasného užívání 
do 7. 11.2016 

Stavební připravenost pro montáž mostního provizoria do 30.12. 2016 
(základy, ochranná stěna stodoly, přeložka CETIN, ...) 

Uvedení do předčasného užívání SO: do 31.10. 2017 
SO 201 - Most ev. č. 150-022 
SO 121 - Silnice 11/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 v úseku km 0,393 - 0,495 
SO 122-Silnice 111/34713 
SO 123 - Místní komunikace a zpevněné plochy v části u obecního úřadu a u hasičské zbrojnice 
SO 134 - Obnova chodníků pro pěší - podél silnice 111/34713 (SO 122) a místní komunikace v části u 
obecního úřadu (SO 123) 

Uvedení do předčasného užívání SO: do 30.11. 2017 
SO 121 - Silnice 11/150 - km 0,495 - 0,534 
SO 123 - Místní komunikace a zpevněné plochy - v prostoru u COOP prodejny a u stávající stodoly 
SO 124 - Silnice NI/34723 - bude dokončen v návaznosti na dokončení SO 121 
SO 134 - Obnova chodníků pro pěší - pravá strana před a za mostem v celé délce a levá strana od 
nově zřizovaného přechodu směrem na Havlíčkův Brod 
SO 430 - Přeložka el. vedení VO 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15.12. 2017 

V období zimní údržby silnice 11/150, tj. od 1. 11. do 31. 3., nesmí být prováděny žádné stavební 
práce a činnosti, které by omezovaly nebo znemožňovaly provádění této zimní údržby. 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení ve smyslu § 81 
zákona a uzavření smlouvy ve smyslu § 82 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit 
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předpokládaný termín plnění veřejné zakázkv s nhi^m , řízeni • y edem na P"PadlK Prodloužení zadávacího 

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

.3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích terminech plněni: 

Zahájeni realizace stavby - předáni staveniště po podpisu sm|ouvyi 

předpoklad duben 2016 

Zpracování RDS na demolici stávajícího mostu SO 001 mostní orovinrinm cn17n -
trakčního vedení SO 411 a SO 201, most ev. č. 150-022 vfpXek sílí ' ̂  

Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok20163 meS'°U ^ P°dp'SU S0D 

Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 20lV m6S'Ce ̂  p°dpísu SOD 

do 20. 2. 2017 

Zprovoznění úseku silnice SO 120 v rámci předčasného užívání 

do 7. 11. 2016 

Stavební připravenost pro montáž mostního provizoria do 30 12 2nifí 
(základy, ochranná stěna stodoly, přeložka CETIN, . ) 

Uvedení do předčasného užívání SO: . „ 
SO 201 - Most ev. a. 150-022 "° 31' 10' 20,7 

SO 121 - Silnice 11/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 v úseku km 0 m n 
SO 122 - Silnice 111/34713 S6KU km °'393 ~ °-495 

SO 123 - Místní komunikace a zpevněné olochv v řácti,, -L. . - , 
SO 134 - Obnova chodníků pro pěší - podél sííníce 111/3471? cín 3 U hasičské zbrojnice 
obecního úřadu (SO 123) P 06 111/34713 <s0 122> a místní komunikace v části u 

Uvedení do předčasného užívání SO: ^5 12 2017 
SO 121 - Silnice 11/150 - km 0,495 - 0,534 
SO 123 - Místní komunikace a zpevněné plochy - v prostoru u COOP prodejny a u stávající stodolv 
SO 124 - Silnice III/34723 - bude dokončen v návaznosti na dokončení SO 121 
SO 134 - Obnova chodníků pro pěší - pravá strana před a za mostem v celé délce a levá strana od 
nově zřizovaného přechodu směrem na Havlíčkův Brod 
SO 430 - Přeložka el. vedení VO 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15.12. 2017 

V období zimní údržby silnice 11/150, tj. od 1. 11. do 31. 3., nesmí být prováděny žádné stavební 
práce a činnosti, které by omezovaly nebo znemožňovaly provádění této zimní údržby. 
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Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení ve smyslu § 81 
zákona a uzavření smlouvy ve smyslu § 82 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit 
předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího 
řízení." 

1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v 
původním znění. 

2 Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo číslo objednatele 91408, č. zhotovitele 
2016/1012/0248 uzavřené dne 12. 5. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2016, dodatku 
č 2 ze dne 27. 10. 2016, dodatku č. 3 ze dne 18.10. 2017 a dodatku č. 4 ze dne 25. 10. 2017 
na akci „11/150 Okrouhlice - most evid. číslo 150-022" (dále jen Smlouva o dílo), a nabývá 
platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke 
smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by 
bránily jiné právní předpisy. 

4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

5 Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s 
platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel. 

6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily 
a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních 

Článek II 

stran. 

V Jihlavě dne 1$ AJ • V Pardubicích dne i®. 1 \, 

-7^ no+oJo* Za zhotovitele: 

Ing. Martin Kvirenc 
předseda představenstva 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

člen rady kraje 
pro oblast dopravy / 
a silničního hospodářství 
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