DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2017/039
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary
ve věcech technických jedná: Michal Pugner, technický pracovník pro stavební činnost
č. telefonu: +420 725257547 e-mail: michal.pugner@lesycr.cz,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100 (dále jen „objednatel")

a

Ing. Ivan Škulavík
IČO: 187 33 336
DIČ: CZ6412101014
místem podnikání: Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov
č. telefonu: +420 602 930 773 e-mail: skulavikivan@seznam.cz
bankovní spojení: ČSOB Sokolov, číslo účtu: 156517612/0300
(dále jen „zhotovitel")

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo „Rekonstrukce LC Rokle PD AD" mění takto:
1)

ČI. II. odst. č. 4 předmětné smlouvy se upravuje:
4. Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do
28.2.2018; objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.

ČI. III. odst. č. 1 a 2 předmětné smlouvy se upravuje:
1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a
poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je
předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši
254.000,- Kčbez DPH, slovy dvěstěpadesátčtyřitisíckorunčeských bez DPH. DPH bude
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

1

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být
pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).
2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě.
Sazba za účast na stavbě činí 1.400,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši
dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za
jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost
vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů
zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné
ubytování.
ČI. III. odst. č. 5 bod 4. předmětné smlouvy se upravuje:
4. Projektová dokumentace pro provádění stavby v 6 paré a 1xCD* včetně rozpočtu, výkazu
výměr (příloha v paré 1 a 2), včetně IČ a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního
záměru nebo stavebního povolení
102.000,- Kč bez DPH
2)

Projektant zažádal o prodloužení termínu z důvodu časově náročných projednávání s dotčenými
orgány (PDV Railway a.s., Drážní úřad) a o navýšení ceny díla z důvodu zajištění stávajícího
svahu proti sesutí na pozemek p.p.č. 893 v k.ú., ve vlastnictví manželů Bóhm Petr a Bohmová
Petra. Při prohlídce místa bylo zjištěno, že dochází k posunu svahu pod naší komunikací vlivem
lesní činnosti. Při zadání díla nebylo uvažováno o zajištění svahu.

3)

Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném
znění.

4)

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn
dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

5)

Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku,
s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v
tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.

6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních
stran.

V Karlových Varech dne

V Sokolově dne:

Ing. Ivan ŠHulavík
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary
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Zápis z výrobního výboru č. 4
ze dne 27.11.2017
akce Rekonstrukce LC Rokle PD - AD, č. S932/2017/039

Účastníci:

za investora (LČR): Michal Pugner, TP SČ, KŘ LČR Karlovy Vary
Pavla Richterová, TP SČ, KŘ LČR Karlovy Vary

za projektanta:

Ing. Ivan Škulavík

Projektant sdělil požadavek stavebního úřadu Kraslice, který požaduje předat
k žádosti o stavební povolení souhlas se stavbou od majitelů pozemků p.č. 893 a
2000. Majitelé (manželé Bohm Petr a Bohmová Petra) pozemků nás žádají o
zajištění stávajícího svahu.
Při prohlídce místa bylo zjištěno, že dochází k posunu svahu pod naší
komunikací vlivem lesní činnosti.
Z tohoto důvodu zadává investor projektantovi vícepráce, dopracování
projektové dokumentace nad rámec zadávacího listu. Vícepráce budou obsahovat
zaměření stávajícího stavu, statika pro posouzení opatření proti sesuvu komunikace
a PD na zajištění svahu - gabionovu zeď.

zapsala: Pavla Richterová
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PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

Lesy České republiky, s.p.

Ing. ívan ŠtCULAVÍSC

Krajské ředitelství Karlovy Vary

3S6 04 Dolní Rychnov, U hřiště 438
tel., fax. 602 930 773
e-maíl: skulavikivan@seznam.cz

VÁŠ

DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

,
věc:

NAŠE ZNAČKA:

058/17

360 01 Karlovy Vary

VYŘIZUJE:

SOKOLOV

ŠKULAVÍK / 602 930 773

28.11.2017

Žádost O prodloužení termínu odevzdání prací ( SoD č. S932/2017/039 )

Žádám Vás o prodloužení termínu odevzdání prací - smlouvou o dílo stanovené na
15.12.2017 - do 28,02.2018 . Zdržení je způsobeno prodloužením doby projednávání se
SŽDC ( pozemek na kterém je část lesní cesty je majetkem státu s právem hospodařit na
pozemcích má SŽDC ) . Žádost o vypracování smluv a vyjádření k dokumentaci - nutno
doložit ke stavebnímu řízení - bylo odesláno 25.10.2017 . Drážnímu úřadu byly žádosti
odeslány poštou 13.11.2017 po doplnění stanoviska od PDV Railway a.s. - stavba v
ochranném pásmu dráhy ( vystaveno 7.11.2017) . Dále je nutno projektovou dokumentaci
rozšířit o vypracování opěrná zdi u pozemku p.p.č. 893 a 2000 ( SJM Bolím Petr a BOhmová
Petra Nádraží 675, 35801 Rotava ) . Majitelé pozemků odmítli podepsat souhlas se stavbou.
Souhlas se stavbou požaduje stavební úřad Kraslice jako nezbytný doklad pro vydání
stavebního povolení. Majitelé pozemků požadují zajištění stávajícího svahu na kterém je
umístěna lesní cesta. Proto bylo nutno lokalitu geodeticky doměřit ( GKS Sokolov ) a
posoudit - vypracovat dokumentaci (ing. Jan Klícha) na zajištění svahu a zábrany proti pádu
vozidla na pozemek p.p.č. 893, 2000 k.ú. Rotava . Na místo byl povolán statik, kterému bylo
předáno geodetické zaměření. Výstupem posudku - dokumentace bude ocenění stavebních
prací nutných na zajištění svahu.
Žádám Vás o navýšení ceny dokumentace o výše uvedené práce . Práce byly poptány u firmy
GKS (zaměření stávajícího stavu ) 4 000 Kč a u ing.Jana Klíchy ( statické posouzení a PD na
zajištění svahu ) 25 000 Kč. Celkové náklady PD na zajištění svahu jsou 29 000 jžjkbez DPH.

Děkují za pochopení
S pozdravem
Ing. Ivan ŠWulavík
'V.P

Ing. Ivan ŠKULAVÍK
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