Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 961-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 46/2020, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 11. listopadu 2020, na zhotovení stavby „Společná zařízení v k. ú. Borotín
u Boskovic“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami

Objednatelem:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
se sídlem Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený:
Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:
IngIng. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
Telefon:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :
jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS:
z49per3
V technických záležitostech oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko
Sídlo pobočky:
Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :
blansko.pk@spucr.cz
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitelem:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo:
Zastoupený:

U Svitavy 2, 618 00 Brno
Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
Telefon :
xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:
tdscd9v
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:
KB, a.s., pobočka Brno-venkov
Číslo účtu:
36302641/0100
IČO:
469 74 687
DIČ :
CZ469 74 687, je plátcem DPH
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě návrhu zhotovitele stavby dochází k níže specifikovaným změnám:
• ke změně příčného sklonu nivelety vozovky polní cesty Pv51
V km 0,010 – 0,420 se příčný sklon nivelety vozovky změní z pravostranného na 3% levostranný, stejně
jako na pláni, tímto bude povrchová voda z cesty svedena do prostoru revitalizačního opatření a dojde tak
k odlehčení průtoku dlážděným příkopem. V ose cesty bude niveleta zachována dle PD, včetně stejné
tloušťky konstrukčních vrstev v celé šířce vozovky. Tato změna nemá vliv na soupis prací, tím ani na cenu,
byla odsouhlasena zpracovatelem projektové dokumentace.
• ke zvýšení nivelety vozovky polní cesty Pv51

V km 0,500 – 0,536 (od brodu na konec úseku) dojde k postupnému navýšení nivelety vozovky o cca 20
cm. Zpracovatel projektové dokumentace se změnou souhlasí, a požaduje výškové umístění brodu dle PD
a plynulé napojení polní cesty na brod. Tato změna si vyžádá změnu v soupisu prací o méněpráce
v celkové výši 9 313,46 Kč bez DPH (11 269,27 Kč s DPH).
Rozpočet méněprací na polní cestě PV51 je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Navržený postup byl odsouhlasen na kontrolním dnu č. 7, konaném dne 23. dubna 2021, objednatelem,
zhotovitelem stavby, autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, obcí Borotín a Povodím
Moravy, s.p. Městský úřad Boskovice, odbor dopravy změnu odsouhlasil zápisem ve stavebním deníku
dne 23. dubna 2021.
Součástí realizace díla dle citované smlouvy o dílo je i geodetické zaměření skutečného provedení díla
včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru
nemovitostí (Čl. II odst. 2. písm. e). Položka na vyhotovení GP nebyla v soupisu prací uvedena, nebyla
proto v nabídkovém rozpočtu zhotovitele naceněna. Na základě dohody smluvních stran zhotovitel zajistí
vyhotovení geometrických plánů na jednotlivé objekty stavby v prostoru revitalizačních opatření
na pozemcích p.č. 5218, p.č. 5175 a p.č. 5208 v k. ú. Borotín u Boskovic pro vyznačení věcných břemen
na pozemcích Povodí Moravy, s. p., dotčených stavbou a vyhotovení geometrického plánu pro zápis stavby
vodního díla do katastru nemovitostí. Cena těchto prací činí celkem 108 100,00 Kč bez DPH (130 801,00
Kč včetně DPH) – vícepráce.
Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jsou uvedené změny (méně
a vícepráce) považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.
Objednatel bude postupovat v souladu se Směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných
zakázek č. 07/2016 ze dne 20. září 2016, ve znění změny č. 7 čj. SPU 127698/2020 ze dne 24. června
2020, která upravuje postup pro zadávání veřejných zakázek.
V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená
ustanovení smlouvy o dílo:
Čl. III Cena díla nově zní:
Cena za provedení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran
ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí 16 016 112,71 Kč
bez DPH (slovy: šestnáctmilionůšestnácttisícjednostodvanáctkorun českých 71/100).
Tato cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 30. července 2020, je
tímto dodatkem ponížena o méněpráce a současně navýšena o vícepráce tak, jak je specifikováno
v rekapitulaci ceny díla.
Rekapitulace díla:
Společná zařízení v k. ú. Borotín

Cena (Kč)

Původní cena díla (dle nabídky ze dne 30. července 2020

15 917 326,16

Méněpráce (dodatek č. 2)
Vícepráce (dodatek č. 2)
Cena díla bez DPH
DPH 21 %
Celková cena díla včetně DPH

-9
108
16 016
3 363
19 379

313,45
100,00
112,71
383,67
496,38

Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související
s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací
dokumentace.
Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.
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Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v registru smluv.
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 26.5.2021

V Brně dne: 25.5.2021

…………………………………………..
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

…………………………………………..
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
(zhotovitel)

…………………………………………..
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
(zhotovitel)

Přílohy
1. Rozpočet méněprací
2. Rozpočet víceprací

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.
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Položkový rozpočet stavby
Stavba:

16-0343

Společná zařízení v k.ú. Borotín u Boskovic- MÉNĚPRÁCE

Objekt:

16025-1

SO101 Polní cesta Pv51

Rozpočet:

16025-1

SO101 Polní cesta Pv51

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

IČO: 01312774

Husinecká 1024/11a
Praha-Žižkov
13000

DIČ: CZ01312774

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687

U Svitavy 1077/2
Brno-Černovice
61800

DIČ: CZ46974687

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

-9 313,45

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00
-9 313,45

Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Snížená DPH

15

%

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21

%

-9 313,45 CZK

Základní DPH

21

%

-1 955,82 CZK

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

0,00 CZK

-11 269,27
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CZK

Rekapitulace dílů
Číslo

Název
Zemní práce

1
Cena celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Typ dílu
HSV

Celkem

%

-9 313,45

100

-9 313,45

100
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Položkový rozpočet
S: 16-0343

Společná zařízení v k.ú. Borotín u Boskovic- MÉNĚPRÁCE

O: 16025-1

SO101 Polní cesta Pv51

R: 16025-1

SO101 Polní cesta Pv51

P.č. Číslo položky
Díl: 1

Název položky
Zemní práce

MJ Množství

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3
85 %" :

m3

1 122151105

182,42 - plocha : -(182,42*0,1)*0,85
2 122251103

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
15 %" :
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
"výkopy v hornině 1 a 2" : -15,5057

-2,73630

m3

-18,24200

Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

-899,33

115,00

-314,67

180,00

-3 283,56

120,00

-4 815,89

-2,74000

-15,51000

"výkopy v hornině 3" : -2,7363
4 171201102R

58,00

-15,51000
m3

182,42 - plocha : -(182,42*0,1)*0,15
3 162751117

-15,50570

Cena / MJ Celkem
-9 313,45

-2,74000
t

-40,13240

Začátek provozního součtu
"výkopy v hornině 1 a 2" : -15,5057
"výkopy v hornině 3" : -2,7363

-15,51000
-2,74000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
"uložení na skládce, 2,2 t/m3" :
-18,242*2,2

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

-40,13000
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Položkový rozpočet stavby
Stavba:

16-0343-1

Společná zařízení v k.ú. Borotín u Boskovic- VÍCEPRÁCE

Objekt:

16025-6

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

16025-6

Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

IČO: 01312774

Husinecká 1024/11a
Praha-Žižkov
13000

DIČ: CZ01312774

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687

U Svitavy 1077/2
Brno-Černovice
61800

DIČ: CZ46974687

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

108 100,00

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00
108 100,00

Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Snížená DPH

15

%

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21

%

108 100,00 CZK

Základní DPH

21

%

22 701,00 CZK

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

0,00 CZK

130 801,00
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CZK

Rekapitulace dílů
Číslo

Název
Zemní práce

1
Cena celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Typ dílu
HSV

Celkem

%

108 100,00

100

108 100,00

100
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Položkový rozpočet
S: 16-0343-1

Společná zařízení v k.ú. Borotín u Boskovic- VÍCEPRÁCE

O: 16025-6

Vedlejší a ostatní náklady

R: 16025-6

Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky
Díl: 1

Název položky
Zemní práce

MJ Množství

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

kpl

1 02945OA0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

1,00000

Cena / MJ Celkem
108 100,00
108 100,00

108 100,00
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