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1.

č.1

Smluvní stranv

1.1.

Objednatel:
Obec Herink, zastoupena starostou obce

obecní uřad v Herinku, Do Višňovky 28,251 0l Herink

IČo: 00640140

DIČ:

bankovní spojení: Komerčď banka, a.s., č.ú.:18625201/0100
statutrírní zástupce: pan Karel Zeman_ starosta obce

pověřený zastupitel pro

1.2.

ÚP:

pan

Attila Sziics

Zhotovitel:
C.H.S. Praha s.r.o.

(zápis v

oR

v Praze, oddíl C, vložka 6928)

firmy:
osadní 31 tllZ,I70 00 Praha 7
DIČ: CZ44850964
Ičo: 44850964
sídlo

UniCredit Bank CR and SK, a.s., pobočka Praha 7, Komunardů 24, č.i.:424491200412700
statutrírní zástupce: Ing. Stanislav Hurych - jednatel společnosti

odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing.arch. Jaroslav Sixta

Smluvní strany lzavíraji následující dodatek č.l smlouvy o dílo

2. Předmět

plnění

Naše zakrízkovéčíslo
Nrízev akce:

2012-049
Územní plán Herink

Doplňuje bod 2.1.

2.1'

Zhotovitel se zavazuje k vypracování ÚP obce Herink v tomto rozsahu:

2.l.l. I.ETAPA

Podklady oro zadrínísplněno
Podklady pro zadáni:
Náwh textové části dle vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č.6
_

Grďrcká část bude zpracovánajen, když ji bude vyŽadovat pořizovatelÚP
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2.l.2. II.ETAPA _ Návrh územního plánu splněno
Náwh bude zpracovrín dle vyhlášky č.50012006 Sb, příloha ě.7 v rozsahu

řešeného

iuemí změn
A) Návrh územního plánu v měfftku 1:5000
1) Textová a tabulková ěást
2) Graťrcká část
- Výkres základního členěnííucmí
- Hlavní v''ýkres urbanistické koncepce
- Výlaes veřejně prospěšných staveb
- Výkresy inŽenýrských sítía dopravy
- Výkres etapizace (pokud bude stanovena)

B) odůvodnění územního plánu

l) Textová

část

2) Grafická část

Koordinačnívýkres
- Výkres širšíchvztahů v měř 1 :50000 event.1 :100000
- Výkres předpokládaných záboripůdního fondu v měř.l:50000 event. 1:100000
_

2.1.3. Úp.ava návrhu ÚP v ro"sahu dokumentace II. etapy

3.

Termín plnění

Doplňuje se bod 3.1.

3.1.

k bodu

z.l.l. _ do2

fýdnů od podpisu smlouvy apředání podkladů dle bodů 7.l. a7.2.

k bodu 2.l.2. _ do 8 týdnů od předríníschváleného zadáni

k bodu 2.l.3.
bodu 7.4.

4. Poěet

-

do 6 tydnů od podpisu dodatku č.1 smlouvy a předání podkladů dle

whotovení

Doplňuje se bod 4.1.

4.I.

k bodu 2.I.l. - 4 vyhotoveru + 2x digitrílně

kbodu 2.l.2. _ 4 vyhotovení + 2x digitálně pro účelyprojednání sDo a posouzení KÚ
Středočeského kraje

k bodu 2.1.3. - 2 vyhotovení * 2x digitálně
5. Ustanovení o ceně. platební podmínkv

Mění se a doplňují body 5.1.a 5.2.

5.1.

Cena pro předmět plnění dle bodu 2.I. a2.2. se stanovuje podle zákona o cenách ě. 526190
Sb. a za pomoci Výkonového a honorářového řádu
a
dohodou a činí
260.000,- Kč bez DPH.

Čran Čre

Cena pro předmět plnění dle bodu 2.l.3. se stanovuje dohodou a činí82.000'_ Kč bez
DPH.
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K vyše uvedeným cenám bude účtována základní sazba DPH (nynizloÁ).

5.2.

Cena dle bodu 5.l. bude uhrazena na zríkladě faktur (daňovych dokladů) ve 3 platbách:

1)

2)
3)

První platba ve výši 25.000,- Kč + 20% DPH' tj. 30.000,- Kč bude uhrazena po
předríní daňového dokladu při předání návrhu zadání dle 2.1.1., uhrazeno
Druhá platba ve výši 235.000,- Kč + 20% DPH, tj. 282.000,- Kč bude uhrazena po
předání daňového dokladu při předríní dokumentace dle 2.I.2. uhrazeno
Třetí platba ve vyši 82.000'_ Kč+21o/o DPH, tj.99.220,_ Kč bude uhrazena po
předání daňového dokladu při předání dokumentace dle 2.1.3.

7. Součinnost obiednatele

Doplňuje se nový bod7.4.

7.4.

objednatel předá při podpisu dodatku č.1 smlouvy o díIo
a) Rozhodnutí o umístěníMŠa event. ZŠa jejich kapacitách,
b) základní situaci a kapacity rozvije Pekárny Zelená louka a.s (Penam) (např.z
územníhorozhodnutí).
ostatní nekomentované člrínkya body smlouvy zustávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 smlouvy je zpracoviín ve 2 vyhotovenich, z nichž každá ze smluvních
stran obdrŽí jedno vyhotovení. Změny tohoto dodatku a smlouvy mohou byt potvrzeny jen
oboustranně odsouhlaseným dodatkem.

V Praze dne

bt(alr-

V Herinku dne

//,r

/or

C.H.S. praha s.r,o.

osadní 311l12
Praha7-17000

OBEC HERINK
o Víšňovky28
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