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ev'č' objédnatele: B 0030/12

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo
na vypracování

ProieKové dokumentace akce
opatřéni ná vodním toku
Polančice přo zástavbu Polanky ''Přotipovodňová
nad odrou' stavba č. 5578"
uzaýřené dne

27 '7

'2012

smluvnístrany
Objednatel:
Povodi odry' stální podnik
Varenská 31o1/49' Moravská
statutárnízástupce:
lÓo]
DlČ:
Bankovní spojení:
zápis V obchodnÍm rejstřlku:
(dále jen jako
'obiednatel")

ostrava' 702 00 ostrava, DoručovacíčÍslo]701 26
lng' MiÍoslav Krajíček'generální ředitel
70890021

c270890021
KB ostrava' č.ú'97104-761/0100
Krajský soud V ostravě, oddÍlAXlV' vložka č'584

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, Libéréc,PsČ 460 o1
statutární zástupcé:
lng' Roman Lennel' jednatel společnosti
lng' Ladislav Šimek' jednatel spoléčnosti
lÓo:
48266230
DlČ:
c248266230
BankovnÍspojenÍ
Komerční banka' a's.' č.ú'9000803461/0100
zápis V obchodn{m rejstřÍku: Krajský soud V UstI nad Labem, oddil c, VloŽka 4487'
(dále jen jako ,'zhotovitel'')
V souladu s ustanovením čl' 14'' bod 14.6 se smluvní stÍany dohodly na dodatku č' 3' kténim se mění
a doplňují ustanovení smlouvy o dílo év' č' B 0030/12 uzavřené dne 27 '7.2012 ve zněni dodatku Č' 1
a dodatku č. 2 takto:

čl. 2. Předmět

.

smlouw-

bod 2'4 2' sé ruŠív celém rozsahu a nově zní takto:

P.ojednání dokumentace k žádosti o Vydání rozhodnuti o umÍstěnI stavby (přÍpadně i
dokumentaci k žádosti o změně Využitíúzemí)]
zajiŠtěnl vŠechdokladú a náleŽitostÍ pro vypracování dokumentace a podánížádosli o
vydání rozhodnutí o umÍstění staveb protjpovodňových opatření (případně iVydání

rozhodnutl

o

změně vyuŽitl územÍ),tj' Vyjádření

a

stanoviska vlastníkůVeře]né

infrastruktury (dopravnl inírashuktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost'

.
.
.

veřejné prostranstvl' stavby soukromých vlastníků)' dále Vyjádření' stanoviska a
rozhodnuti vŠechdotčených orgánů a v přÍpadě potřeby zajištění zapÍacováni
podmjnek z Výše uvedených dokladú do dokumentace jejÍaktualizací
platnost vyjádřenÍ a stanovisek bude minimá|ně 6 měsícú po termínech pro
předáni projednané dokumentace pro vydání rozhodnutÍ o umístěnístavby
objednateli uvedeného v čl. 3.2.
zajištění souhlasů se VstLrpem a dočasným uŽÍvánÍm a přÍpadně nájemnlch smluv
k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (Vzory smluv a souhlasů si zhotovitel

VyŽádá u objednatele)
zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě' případně smluv o budoucích smlouvách
o zřízení věcného břemene nebo smluv o pÍávu provést stavbu k dotčeným
pozemkům s tÍvalým záborem (Vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)
1

4,.v1

Přéd podánÍm návrhu na vydánl rozhodnutí o umístěnl stavby (případně i rozhodnutí o
vyuŽitj území)bude dokumentace a výše uvedené majetkopráVní náleŽitosti podle potřeby
aktualizovány a budou doplněny dlé poŽadavků uvedených v dokladech zajištěných podle
č|' 2'4.2' Po nabytí pÉvnlmoci Íozhodnutí o umÍstění stavby budou do dokumentace
zapracovány přÍpadné podmínky stanovené v územnímřÍŽenl.

ěl. 3. Dodací lhúta

32

-

bod 3'2. se rušívcelém rozsahu a nově znítakto:

zhotovitelse zavazuje provést a předat hotové dÍlo

geodetické zaměření podle čl' 2'1

31.10.2012

Vytýčeníparcelních hranic pozemkŮ podle čl' 2'2'

31 1 2n13

orůzkum Dodle čl' 2'3'
vypracování dokumentace pro Vydáni
koncépt technického řešeni

1512.2012

inŽenÝrsko-oeolooickÝ

rozhodnutl o umístěnístavby podle čl.
2.4.1.

čistopis dokumentace

projednání dokumentace přo vydání rozhodnutí o umístění stavby
podle čl. 2.,!.2. pÍo objékt so o1 Přotipovodňová úpřava vodního
toku Polančice. Polanka nad odrou. Klimkovice
projednání dokumentace přo vydání rozhodnutí o umístění stavby
podle čl. 2.4.2. pro objekt so 02 Malá vodní nádÉ na Polančici a pro
obieK so 03 Malá vodní nádž na Rakovci
koncept technického řeŠení

vypracovánÍ dokumentace pÍo stavební
povolení podle čl. 2'5"1.

čistopis dokumentace

projednání dokuméntace pro stavební povolení podlé čl' 2.5'2.

15.1.2013
31.5 2013
3't

.12.20't4

3í.05.20'í5
3 měsícé od VydánI

Íozhodnutí

o umístěnístavbv

4 měsíce od Vydání
rozhodnutí
o Umístěnístavbv
6 měsícůod Vydání

Vypracování dokumentace pro prováděnístavby podlé čl' 2'6'

rozhodnutl
o umístěnlstavbv
3 měsíce od Vydání
stáVébnÍho oovolenÍ

provádění autorského dozoru podle čl. 2'7'

při realizaci stavby

čl. 4. cena díla a olatební Dodmínkv

-

bod 4'1' se rušív celém rozsahu a nově zní takto:

4'1' cena díla v rozsah! dle čl' 2 této smlouvy je stanovena na základě nabÍdky zhotovite|e
veřejné soutěŽi ze dne 19'4'2012 a činÍ:
práce dle čl' 2.1'

.
.
.
.
.
.
.
.
.

pňce

d|e č|' 2'2'

práce dle čl' 2'3'

páce d|e č|' 2'4.1'
pňce dla čl' 2'4'2. pro so

0'1

p.áce dle čl. 2.4.2. pro so 02 a so 03
práce dle čl.2'5.1'
práce dle čl' 2'5.2.
oráce dle čl. 2'6.
celková cena bez DPH

.

práce dle čl' 2'7'

120 o00'- Kč
70 000,- Kč
130 000'_ Kč
599 500'- Kč
95 0o0'- Kč
94 500'- Kě
789 000,- Kč

126 000'- Kč
473 500'- KÓ
2 497 500'- Kč

600,- Kčlhod

Ve

ostatnÍ podmÍnky a ujednání uvedené ve smlouvě o díIo eV' č' B 0030/12 uzavřené dne 27 '7'2a12'
dodatku č. 1 ze dne 29 32013 a dodatku č. 2 ze dne 13'12'2013 se neměni a zůstáVajív platnosti.
smluvní skany prohlaŠují,Že došlo k dohodě o celém Íozsahu dodatk! č' 3.
Tento dodaték č' 3 je Vyhotoven Ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních strari_obdržídva'

za objednatele:
V

ostravě dne 29'7'2014

za

zho|ovire|e:

V l ihérci .lné

\,6
lng' Miroslav Krajíčék
generální ředitel

Povodí oclry'
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