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Smlouva o dílo-dodatek č. 2
(dále v textu SOD)

I.

Smluvní strany:

OBJEDNATEL ' OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 BRANKA U OPAVY

ZASTOUPENÝ ' Be. Radimem Šnekem - starostou obce
BANK. SPOJ. ' Česká spořitelna a.s.
ČÍSLO ÚČTU ' 1846405399/0800
lČ ' 478 123 03
DIČ

dále v SOD objednatel
ZHOTOVITEL ' ING.ARCH.JAROSLAV HALUZA

709 00 OSTRAVA

ZASTOUPENÝ : ing. arch, jaroslavem Haluzou
BANK.SPOJ. ' ČSOB Ostrava a.s.
ČÍSLO ÚČTU ' 171 619 /0300
IČ/DIČ ' 44745729 lCZ 530304096

dále v SOD zhotovitel

Smlouva o dílo uzavřená výše uvedenými smluvními stranami dne: 19.08.2013 ve znění dodatku č.
1 ze dne 9.12.2015 na zakázku:

ÚZEMNÍ PLÁN BRANKA U OPAVY
(dále v textu též ,,územní plán", nebo ÚP)

se mění tímto dodatkem v těchto odstavcích:
V článku .'

4.

Rozsah plněni, doba plněni a předáni díla

se ruší odst.4.3. a nahrazuje se novým zněním.'

4.3 Lhůty plněni zakázky:

Termin zahájeni prací:
a) Termin pro doplňujici průzkumy a rozbory

a podklady pro návrh zadáni ÚP (včetně
prezentace navrhované strategie řešeni
občanům obce) Branka u Opavy

b) Zpracování návrhu územního plánu pro
společné projednáni

C) Vyhodnoceni vlivů UP na udržitelný rozvoj
území (v částech C až F viz vyhláška
Č.500/2006 Příl. 5) v platném znění

ihned po podpisu smlouvy o dílo
do 90 dni po podpisu smlouvy o dílo do
protokdárního předáni výsledku plnění této
etapy a předáni podkladů dle ČI. 6 bodu
6.2.

do 15.4.2016

do 30 kalendářních dni od předáni
,,Vyhodnocení vlivů územního plánu na
životní prostředí" do protoko|árniho předání
výsledku plnění této etapy.
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d) Úprava návrhu územního plánu pro
veřejné projednáni

e) Podstatná úprava územního plánu pro
opakované veřejné projednání

f) Úprava návrhu územního plánu po
veřejném projednání

g) Kompletace díla po vydáni

do 30 kalendářních dni od písemné výzvy
pořizovatele do protoko|árniho předáni
výsledku plněni této etapy.
do 7 týdnů od podepsáni a doručeni dod.
Č.2.
do 30 kalendářních dni od písemné výzvy
pořizovatele do protokolárniho předáni
výsledku plněni této etapy.
do 30 kalendářních dni od písemné výzvy
pořizovatele do protokolárniho předáni
výsledku plněni této etapy

V článku .'
5.

Cena
se ruší odst. 5. 1. a nahrazuje se novým zněním.'

5.1. Smluvní strany se dohodly na následujici ceně za plněni díla:

Cena v KČ
bez DPH

a) njclpmjTcrmzmm d |ULUU|y d µUuk|duy
pro návrh zadáni územního plánu včetně
veřejné prezentace 30 000

b) Zpracováni návrhu územního plánu pro
společné projednáni (mimo část C) 161 000

C) Vyhodnoceni vlivů UP na udržitelný rozvoj
území (v částech C až F viz vyhláška
Č.500/2006 Příl. 5) 15000

d) Uprava návrhu územního plánu pro veřejné
projednáni 14 000

e) Podstatná úprava územního plánu pro
opakované veřejné projednáni 33 649

f) Uprava návrhu územního plánu po veřejném
projednáni včetně vyhodnoceni 14 000

g) Kompletace díla po vydáni 24 000
čelkova nabidkova cena 291 649

21% DPH v Cena v KČ
Kč včetně DPH

6 300 36 300

33 810 194810

3150 18150

2800 16 800

7 066 40 715

2 940 16 940
5040 29 040

61 106 352 755

V článku ."

10.

Závěrečná ujednáni
se ruší odst.10. 1. a nahrazuje se novým zněním.'

10.1.. výše uvedené smluvní strany se jednomyslně dohodly, že tuto smlouvu, jakož i rozsah a
obsah vzájemných práv a povinností z ni vyplývajících podrobuji ustanovení zákona č.
89/2012 Občanský zákoník. Pro vztahy neřešené touto smlouvou platí ustanoveni
Občanského zákoníku. Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně
dohodou.
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Ostatní neuvedené články a odstavce smlouvy o dílo, pokud nebyly nahrazeny novým zněním,
popř nebyl změněn jejich text, zůstávají beze změn.

Dodatek smlouvy č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel druhé
vyhotoveni.

Schváleno Radou obce Branka u Opavy, usnesením Č. 46 ze dne 20.6 .2018,
bod 07/46/2018/RO.

OBJEDNATEL : OBEC BRANKA U OPAVY
Be. RADIM ŠNEK
STAROSTA OBCE

PODPIS , ÁPĹ_
DNE : ,?G
RAZÍTKO

OBEC BRANKA U"ÔPAVY
B6zfučovo nábřeží 54

747 41 Braňka u Opavy
lČ: 478123U3 "_ ___"

ZHOTOVITEL : ING.ARCH.JAROSLAV HALUZA

tel/

PODPIS
DNE . 25.7.2018
RAZÍTKO

ing.arch.,!aroslav Haluza
UHPásova 3

Osma-Maňá)ské Hory,709 00
603 278 373
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Územní pIán Branka u Opavy

Etapa : podstatná úprava územního plánu po veřejném projednáni
Příloha k : faktuře č.

hod. hod. hod. n4LAm.4.. % "

. poč.hod. celkem ·jm·uuu S DPH místo konání poznámkaPráce provedeně . , sazba sazba sazba
Provedeny úkon .

dn" SŠ sš pc VŠ SŠ SŠ-PC VŠ Kč jednotka poč.jedn. celkem KČ 21 prac.úkonu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
soustředěni a příprava podkladu 1 600 600 zpracovatel

p'áce urbanisty (koncepce, textová část.
gralicka část, koordmace) 30 600 18000 zpracovatel

práce profesi (textová část. příprava grafiky) zpracovatel

zprac. A příprava dat, převody dat zpracovatel

zpracováni dat, digitalizace výkresů 24 400 9600 zpracovatel
příprava Usku,kontrola 0,5 600 300 zpracovatell velkopiošné tisky, provedeni kopii zpracovatel

manipulace, montáž, skládáni, lepeni 1 280 280 zpracovatel
převoz, předáni díla 1,5 600 900 obec

l konzultace v obci obec

.. . ....
f Matetiäovén%ady: "'%

l Barevný velkoplošny tisk A4 18,20 134 2439,20 zpracovatel
Č3 kopie - jednostranná A4 A4 1,1 O zpřacovatel

l Cb Kople - oboustranna A4 A4 2,1 175 367,5 zpracovatel

B kopie - jednostranná A4 A4 15 O zpracovatel
B kopie -oboustranna A4 A4 30 16 480 zpracovatel
Cbálka (vazba kroužkova)-A4 ks 35 2 70 zpracovatel
Obálka (vazba kroužková)-A3 ks 80 O zpracovatel
veikopl. iammace m2 270 O zpracovatel
Laminováni A3 , A3 15 O zpracovatel
Laminováni A4 , A4 10 2 20 zpracovatel
Cb kopie A3 - jednostranná Ĺ A3 3 O zpracovatel
Cb kopie A3 -oboustřanna , A3 5 O zpracovatel
Barevná kopie A3 -jeanostranná ' A3 12 O zpracovatel
Barevná kopie A3 - oboustranna , A3 60 O zpracovatel
Složka na výkresy-platno 45x62cm 550 O zpracovatel
Složka na výkresy-platno l 45x55cm 450 O zpracovatel
Složky na výkresy-papiř l 45x62cm 80 O zpracovatel
S|oZKy na výkresy-papu l 45x55crn 65 O zpracovatel
nápis na SI. řádek 13 O zpracovatel
cestovné Kč/km 8 74 592 zpracovatel
poštovné KČ O zpracovatel
velkoplošný scan m2 150 O zpracovatel

O zpracovatel
součet 1 24 33 29680 3968,7

celkem s náklady 33648,70 40714,93 KČ

si. 3-5 počet hodin k provedeni pracovních úkonů dle náro žnosti
absolvent VŠ 600 Kč/hod

SI. 6-8 absolvent SS-práce na PC (CAD, GIS) 400 Kč/hod
výrobnost lhod absolvent SŠ-konstruktérské, pomocné

práce 280 Kč/hod
sl.10-12 náklady na materiál. kopírovací a knihařské práce, cestovné,apod,

Vysvětlivky:

Vypracoval :
Dne :

ing.arch.jaroslav Haluza. tel.603 278 373
25.07.2018

Razítko :

Podpis

531959


