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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.5 

uzavřený ve smyslu zákona č. 513/91 Sb. (obchodní zákoník) v tehdejším znění 

číslo smlouvy objednatele: 7110/09/0006    číslo smlouvy zhotovitele: 001/2009 

číslo dodatku č.5 objednatele:      číslo dodatku č.5 zhotovitele: 017/2017 

I. SMLUVNÍ STRANY: 

Objednatel:   Statutární město Liberec 

Adresa:   Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

K uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni: 

    Tibor Batthyány – primátor města 

IČ:    00262978 

DIČ:    CZ00262978 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zhotovitel:   SAUL, s.r.o. 

Adresa:    U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 

    Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n/L–obchodní rejstřík–oddíl C, vlož.933 

K uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni: 

    Ing. arch. Jiří Plašil – jednatel společnosti 

IČ:    43224229 

DIČ:    CZ43224229 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY: 

A Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2009 smlouvu o dílo č.7110/09/0006, ve které se zhotovitel 

zavázal, že dodá objednateli na základě podkladů, uvedených v čl.VII. a za podmínek uvedených v 

čl. VIII. a IX. této smlouvy o dílo (dále jen SOD): 

zhotovení Územního plánu Liberec (dále jen ÚP) 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území a s dalšími předpisy, které se k dané problematice 

vztahují. 

Následně smluvní strany uzavřely k této smlouvě dne 30.9.2009 dodatek č.1, dne 11.8.2014 dodatek 

č.2., dne 16.6.2015 dodatek č.3 a dne 15.10.2015 dodatek č.4. 

Smluvní strany se dohodly na změnách SOD, které jsou předmětem tohoto dodatku č.5. 

B Zpracování ÚP bude zahrnovat tyto části díla (dodatkem č.5 se doplňuje obsah části 4C, 4D o 

části 4C1 a 4D1). 

4C Zpracování nového návrhu ÚP pro společné jednání (SJ) se doplňuje o část 4C1 – doplnění 

zpracované digitální verze grafické i textové části nového návrhu územního plánu Liberec pro 

společné jednání o logo poskytovatele dotace. 

4D Úprava nového návrhu ÚP pro veřejné projednání (VP) se doplňuje o část 4D1 – zpracování 

digitální verze a jednoho paré tisků rozdílového hlavního výkresu a rozdílového textu nového 

návrhu územního plánu Liberec pro veřejné projednání. 

Ostatní beze změny 
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III. DODACÍ LHŮTY 

A Zhotovitel se zavazuje práce uvedené v čl.II. dodat objednateli ve lhůtách (dodatkem č.5 se 

doplňují části 4C1, 4D1): 

4C1 návrh ÚP Liberec pro SJ s logem poskytovatele dotace  do 2 týdnů od předání příslušných 

podkladů zhotoviteli 

4D1 rozdílový hlavní výkres a text ÚP Liberec pro VP   do 2 týdnů od předání pokynů pro 

vyhotovení zhotoviteli 

Ostatní beze změny 

IV. CENA ZA DÍLO: 

A Cena je stanovena dohodou smluvních stran v Kč (dodatkem č.5 se doplňují části 4C1, 4D1): 

Část díla        Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH 

4C1 návrh ÚP Liberec pro SJ s logem poskytovatele dotace    29.500,-   6.195,-   35.695,- 

4D1 rozdílový hlavní výkres a text ÚP Liberec pro VP   149.000,- 31.290,- 180.290,- 

Celkem         178.500,- 37.485,- 215.985,- 

Cena díla dle původní SOD celkem          15.961.000,- 

Cena díla dle dodatku č.3 celkem     971.500,- 

Cena díla dle původní SOD + dod. č.3 celkem       16.932.500,- 

Cena díla dle dodatku č.4 celkem           2.450.000,- 

Cena díla dle původní SOD + dod. č.3 + č.4 celkem      19.382.500,- 

Cena díla dle dodatku č.5 celkem     178.500,- 

Cena díla celkem           19.561.000,- 

 

Ostatní beze změny 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

A Platby budou prováděny na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem dle následujícího platebního kalendáře. Platby za jednotlivé etapy i dílčí části budou 

prováděny následovně (uvedeno číslování dle přílohy č.1 této SOD) (dodatkem č.5 se doplňují 

části 4C1, 4D1): 

4C1 zpracování digitální verze grafické i textové části nového návrhu územního plánu Liberec pro 

společné jednání opatřené logem poskytovatele dotace – 

100% z ceny po odevzdání hotové části díla, 

4D1 zpracování digitální verze a jednoho paré tisků rozdílového hlavního výkresu a rozdílového textu 

nového návrhu územního plánu Liberec pro veřejné projednání – 

100% z ceny po odevzdání hotové části díla. 

Ostatní beze změny 

VI. OBSAH A ROZSAH PROVEDENÝCH PRACÍ: 

A Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení Územního plánu Liberec v rozsahu a členění dle 

čl. II této SOD a příloh č.1, 3 – 8, které jsou nedílnou součástí SOD. 

Předmětem plnění veřejné zakázky dodatku č.5 jsou části díla 4C1, 4D1, předmět je specifikován 

takto: 

 Doplnění zpracované digitální verze grafické i textové části nového návrhu územního plánu Liberec 

pro společné jednání o logo poskytovatele dotace, jedná se o 10 výkresů sestávajících ze dvou 

formátů „A0“, jeden výkres širších vztahů a 2 textové zprávy. 
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 Zpracování digitální verze a jednoho paré tisků rozdílového hlavního výkresu a rozdílového textu 

nového návrhu územního plánu Liberec pro veřejné projednání nad rámec smluvně dohodnutého 

obsahu ÚP Liberec. 

 Rozdílový výkres bude znázorňovat pro potřeby pořizovatele a rozhodování dotčených orgánů 

graficky odlišně znázorněné změny provedené mezi společným jednáním o novém návrhu ÚP 

Liberec a 15.12.2016 a mezi 16.12.2016 a novým návrhem ÚP Liberec pro veřejné projednání. 

 Rozdílový text bude znázorňovat pro potřeby pořizovatele a rozhodování dotčených orgánů graficky 

odlišně znázorněné změny provedené mezi společným jednáním o novém návrhu ÚP Liberec a 

15.12.2016 a mezi 16.12.2016 a novým návrhem ÚP Liberec pro veřejné projednání. 

 Textová část dokumentace bude zpracována ve formátu .doc a .pdf s možností vyhledávání textů, 

tabulková část bude zahrnuta do části textové, grafická část bude zpracována ve formátu .dgn. a .pdf 

s možností vyhledávání textů. 

 Grafické i textová část nového návrhu územního plánu Liberec pro společné jednání opatřená logem 

poskytovatele dotace bude předána objednateli v jednom digitálním provedení, rozdílový hlavní 

výkres a rozdílový text nového návrhu územního plánu Liberec pro veřejné projednání bude předán 

objednateli v jednom digitálním a jednom tištěném provedení. 

Ostatní beze změny 

VII. PODKLADY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM: 

A Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli (dodatkem č.5 se doplňují podklady pro části 

4C1, 4D1): 

3.17. logo poskytovatele dotace v digitálním vektorovém provedení vč. pravidel pro jeho užívání, 

3.18. veškeré průběžně předávané podklady nutné pro práci na novém návrhu ÚP Liberec pro VP, 

3.19. pokyn pro ukončení provádění změn ve změnovém hlavním výkresu a textu návrhu ÚP Liberec pro 

VP. 

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN: 

Beze změny 

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

A – O Beze změny 

Přílohy SOD 

P Povinnou přílohou SOD jsou: 

1 – 10 Beze změny 

Q Beze změny 

R Dodatek č.5 SOD se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran. 

Dodatek č.5 SOD nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle článku X. Doložky. 

S Beze změny 

T Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Liberec č. 1288/2017 ze dne 5. 12. 2017 

 

X. DOLOŽKY 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku smlouvy, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou 

barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas 

subjektu údajů. 
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Dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv).  

 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku smlouvy poskytnutá před jeho účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku smlouvy, nese 

veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 

strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

 

 

 

Tibor Batthyány          Ing. arch. Jiří Plašil 

primátor statutárního města Liberec       jednatel společnosti 

 

V Liberci dne .......................        V Liberci dne ........................ 

 

Razítko a podpis objednatele:        Razítko a podpis zhotovitele: 


