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DODATEK č. 3 

 

ke smlouvě o dílo č. 799-2017-521101 - Realizace polní cesty C 8                     

v k.ú. Mikulovice u Jeseníka 

 

Smluvní strany: 

Objednatel:                                                   Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
 ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
  xxxxx 
Adresa: SPÚ, Pobočka Jeseník 
 Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník     
Tel.: xxxxx    
E-mail: xxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxx   
Číslo účtu: xxxxx 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitel:                                                        KARETA s.r.o.  
sídlo: Krnovská 1877/51, Bruntál 
zastoupený:                                                 Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti 
tel./fax:                                                          xxxxx  
e-mail:                                                           xxxxx 
ID DS: 83y5crc 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx       
 xxxxx 
 xxxxx 
 xxxxx 
 xxxxx  

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx    

IČO: 62360213   

DIČ:         CZ62360213 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo. 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
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Čl. I. Předmět  

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to:  

1. Méněpráce 

V průběhu stavebních prací došlo na základě požadavku uživatele pozemku ke změně 

tvaru zasakovací jímky. Výhodou tohoto řešení je úspora nákladů a skutečnost, že 

pozemek, na němž je jímka umístěna, bude i nadále užíván jako zemědělský pozemek. 

Jímka bude zmenšena na 1208 m2 a prohloubena tak, aby byla zachována kubatura 

zasakovací kapacity. Hloubka jímky bude nově celkem 1,22 m, s kamenivem o hloubce 

0,85 m a s ornicí uloženou ve vrstvě 0,37 m. 

Současně dochází k méněpracem u položek na odvoz a uskladnění zeminy. Množství 
2138,56 m3 zeminy bude na základě dohody s obcí Mikulovice bezplatně uloženo 
na obecní skládce. 
 
Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
 
Hodnota méněprací (změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, dále jen „zákon)  činí 478 251,32 Kč bez DPH, o tuto částku se sníží 
cena díla. 

 
 

2. Záměna položek 

Na základě inženýrsko – geologického průzkumu byla v PD navržena při nevyhovující 

únosnosti zemní pláně stabilizace ŠP polštářem. Po provedení zkoušky v jarních měsících 

nebylo dosaženo požadované hodnoty únosnosti zemní pláně (min. 30 MPa). Na základě 

jednání za účasti zhotovitele, objednatele, zástupců Oddělení investičních činností a 

programového financování (dále jen „OIČPF“), technického dozoru a projektanta byla 

navržena záměna položky č. 22 soupisu prací podklad ze štěrkopísku za podklad 

ze štěrkodrti.  

Z uvedeného důvodu dochází k záměně položky č. 22 podklad ze štěrkopísku v tl. 30 cm 
za položku podklad ze štěrkodrti v tl. 30 cm. Jedná se o záměnu 6 285 m3 v ceně 
139,- Kč/m3, tedy celkem o 873 615,- Kč.  
 
Nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh materiálu, cenově 
stejný a ve vztahu k nahrazované položce kvalitativně stejné nebo vyšší kvality. 
 

S ohledem na zajištění dostatečné únosnosti podloží polní cesty je změna technického 
řešení (záměna položky) nezbytná.  
 
Navržená změna byla v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, 

ve znění Změny č. 4 schválena OIČPF. 

            
Záměna položky celkovou cenu díla nemění. 
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Čl. II. Cena za provedení díla 

 
Původně sjednané znění čl. III. Cena díla odst. 4 se ruší a nahrazuje se novým zněním 

následovně: 

 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí       6 376 875,38 Kč 

DPH 21 % činí     1 339 144,00 Kč 

Celková cena za provedení díla včetně DPH činí:  7 716 019,00 Kč 

 
Hodnota díla se celkově snižuje o částku 478 251,32 Kč bez DPH. 
 

 
 

Čl. III  Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 799-2017-521101, ve znění 

dodatku č. 1 a č. 2, nemění. 

2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je změnový list – položkový rozpočet. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu 

originálu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 

připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne          V Bruntále dne 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.                 Ing. Marek Němec 

        ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj                 jednatel  

 

 


