Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
(dále jen "objednatel")
jednající Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem,
na základě podpísového řádu Č. 03/2009 generálního ředitele delegována pravomoc na Ing. Vladimíra
Němčanského, vedoucího Správy toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku
ve věcech technických jedná:
Ing. Vladimír Němčanský, vedoucí ST
Ing. Jiří Solnický, technický dozor stavebníka
Č. telefonu: 554 689 918, 724 525 189, e-mail: solnicky.ost51@lesycr.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 26300-511/0100

EKOSTA VBY HZ, a. s.
IČ: 25863703
DIČ: CZ 25863703
zapsán v OR vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 2374
sídlo:
Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník
jednající:
Hapalem Alešem, místopředsedou představenstva
ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Zelinka Petr, autorizovaná
vodohospodářské
stavby
Č. telefonu: 584413
066, E-mail: info@ekostavbyhz.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Jeseník
Číslo účtu: 594 997 0217/0100
(dále jen "zhotovitel")

osoba v oboru

Uzavírají a tímto uzavřeli na základě čI. 7, odst. 2, smlouvy o dílo Č. 92-951-2/11/HB,
ze dne
4. 11. 2012, dodatek Č. 1 k smlouvě o dílo na provedení stavby "PB přítokVrchovištního
potoka
v km 0,5" a to dle projektové dokumentace "PB přítok Vrchovištního potoka v km 0,5" vypracované
projekční firmou LESPROJEKT Krnov, s. r. o., Revoluční 76, 794 02 Krnov.

Dlažby vývařišť u výškových stupňů budou nashrazeny kamennou rovnaninou s prolitím betonem
do 113 a s vyklínováním. Podloží stupňů je příliš podmáčeno, dochází k vývěrům vody z břehů a
dlažby není možno realizovat na únosném podkladu.

Tato změna oproti projektové dokumentaci byla projednána na kontrole stavby dne 8. 8. 2012
s projektantem a je zaznamenána ve stavebním deníku (list č. 9695654). Změna je také zaznamenána
v protokolu o projednání změn při provádění stavby - deník víceprací a méněprací.
Umístění kamenné stabilizace do dna v km 1,500 bude posunuto do km 1,515. V km 1,500 se
nachází soukromý vodovod, jehož existence nebyla v době projektování známa.
V km 0,495 je dle PD navržena kamenná stabilizace do dna, která však není uvedena v tabulce
objektů a není zahrnuta ve výkaze výměr. Tento objekt bude realizován dle PD a dodatečně
započítán do výkazu výměr a oceněn zhotovitelem.
Tyto změny oproti projektové dokumentaci byly projednány na kontrole stavby dne 29. 8. 2012 a jsou
zaznamenány v stavebním deníku (list č. 9695654). Změny jsou také zaznamenány v protokolu o
projednání změn při provádění stavby - deník víceprací a méněprací.
Při zahájení výkopu pro výškový stupeň v km 0,146 byla zjištěna přípojka kanalizace, která
nebyla v době projektování patrná a nebylo na ní upozorněno ani při pochůzkách s místními
pobřežníky. Přípojka znemožňuje řádné založení objektu a posunutí objektu není kvůli těsné
blízkosti místní komunikace možné. Proto bylo po konzultaci s projektantem rozhodnuto, že tento
výškový stupeň bude nahrazen balvanitým skluzem.
Tato změna oproti projektové dokumentaci byla projednána na kontrole stavby dne 19. 9. 2012 a je
zaznamenána v stavebním deníku (list č. 9695660). Změnaje také zaznamenána v protokolu o projednání
změn při provádění stavby - deník víceprací a méněprací.

Za řádnou realizaci předmětu zakázky náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 250 529,33 Kč bez DPH,
slovy tři miliony dvě stě padesát tisíc pět set dvacet devět korun a třicet tři haléřů bez DPH. K této ceně
bude připočtena DPH ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.

původní cena díla

cena bez DPH

DPH (20%)

3 232 160,00 Kč

646432,00

cena vč. DPH
Kč

3 878 592,00 Kč

méněpráce

168801,45 Kč

33760,29 Kč

202561,74 Kč

vícepráce
-objekt v km 0,146
- záhozy
- stabilizace do dna v km 0,495

56578,17 Kč
122 178,66 Kč
8413,95 Kč

11315,63 Kč
24436,00 Kč
1 683,00 Kč

67893,80 Kč
146614,66 Kč
10096,95 Kč

3 250 529,33 Kč

650 105,87 Kč

3 900 635,20 Kč

nově sjednaná cena díla celkem

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávaj í nadále v platnosti.
Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Dodatekje vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
Účastníci
svobodné

prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě
a vážné vůle, nikoli za nevýhodných
podmínek a na dLlkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy - nedílné součásti dodatku Č. 1:
příloha Č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (Položkový rozpočet méněprací a víceprací)
příloha Č. 2 - Kopie protokolu o projednání změn při projednání stavby.
příloha Č. 3 - Kopie zápisLI ve stavebním deníku, listy Č. 9695654, 9695654 a 9695660
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a osoba oprávněná jednat
jménem firmy

EKOSTAVBY

HZ a.s.

Zo Podjezdem 437/2,79001 Jesenik
IČ. 258 63 703
DIČ CZ25863703

