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1.

Smluvní stranY

1.1.

Objednatel:
Obec Herink, zastoupena starostou obce
obecní úřad v Herinku, Do Višňovky 28,251 0l Herink

tČo: 00640140

DIČ:

bankovní spojení: Komerění banka, a.s., č.ú.:18625201/0l00
statutarní 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)

U Bulhara 161113,l l0 00 Praha
firmy:
DIČ: CZ44850964
IČo: 44850964
bankovní spojení: UniCredit BankCZ and SK, a.s.
sídlo

1

č'.tl.:424491200412700

statutární zástupce: Ing.'Stanislav Hurych _ jednatel společnosti
Ing. David Heidenreich _ jedrratel společnosti
odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing.arch. Jaroslav Sixta

Smluvní strany uzavírají následující dodatek č.4 smlouvy o dílo:

2. Předmět

plnění

Naše zakazkové číslo:
Název akce:

20t2-449
Územní plán Herink

Doplňuje se a mění bod 2.1.

2.l.

Zhotovitel se zavazuje k vypracování ÚP obce Herink v tomto rozsahu

2.l.1. I.ETAPA - Podkladv pro zadání splněno
Podklady pro zadání:
Návrh textové části dle vyhlášky ě.500/2006 Sb., příloha č.6
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Grafická část bude zpracovánajen, kdyŽ ji bude vyžadovat pořizovatel ÚP
eno
PA - Návrh úzenrnílronlánu
2.1.3. Úprava návrhu ÚP v rozsahu dokurnentace II' Etapy - splněno
a
2.t.4. Úprava návrhu Úp ate výsledků společrrélrojednárrí a dle vyhodnocení připonrír'rek

2.1.2. rr.E

stanovisek pořizovatelem a obcí - splněno

2.1.5. Úpra,ra návrhu

Úp ate výsledků veřejnélro projednání včetně vyhodnocerrí př'ipornínek,

stanovisek a námitek'

2.1.6.
2.1,.7.

3.

Přepracování návrhu ÚP pro opakované veřejnó projednání dle změněných podkladů
o stavu územía s ohledem na změnu legislativy od 1.1.2018'
Vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek po? opakovanému veřejnému
projednání.

Termín nlnění

Doplňuje se a mění bod 3.1.

3.l.

k bodu 2.I.1. _ do 2týdnů od podpisu smlouvy a předárrí podkladů dle boclů 7.1. a7.2'
k bodu 2.|.2. _ do 8 týdnů od předání schváleného zadání

kbodu 2.1.3._do 6 týdnů od podpisu dodatku ě.l smlouvy apředání podkladů dle bodu
7.4.

k bodu 2.L4. _ do 5 týdnů od podpisu dodatku č.2 smlouvy
k bodu 2.1.5. _ do 6 týdnů od předání podkladů dle doplněrrého bodu 7.4.

k bodu 2.t.6.- do 3 tydnů od předání podkladů dle doplněného bodu 7.4.
k bodu 2.t.7.- do 2 tydnů od předání všech podkladů a vyhodnocení tabelárního
podkladu dle doplněnóho podkladu bodu 7.5.

4. Počet whotovení

Doplňuje se a mění bod 4.1.

4.l.

k bodu 2.1.l. - 4 vyhotovgni * 2x digitálně

kbodu 2.L2' _ 4 vyhotovení + 2x digitálně pro účelyprojednání sDo a posouzení KU
Stř'edočeského kraje

.r
k bodu 2.l.3. _ 2 vyhotovení 2x digitálně

k bodu 2.|.4. _ 2 vyhotovení + 2x digitálně
k bodu 2.1.5. _ 2 vyhotovení + 2x digitálně na

CD

k bodu 2.1.6._ 2 vyhotovení + 2x digitálně na CD
k bodu 2.1,7.- 2 vyhotovení * 2x digitálně na CD nebo zaslání e-mailem
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5. Ustanovení o ceně. platební nodmínkv

Mění se a doplňují body 5.1.a 5.2.

5.1.

Cena pro předmět plnění dle bodu 2.l. a2.2. se stanovuje podle zákona o cenách č,' 526190
Sb. a za pomoci Výkonovélro a lronorářovélro řádu CKAIT a CKA dolrodou a činí
260.000,- Kč bez DPH.

Cena pro předrnět plnění dle bodu 2.1.3. se stanovuje dohodou a činí82.000,- Kč bez
DPH.
Cena pro pr'edmět plnění dle bodu 2.|.4' se stanovuje dohodou a ěiní 38.000'- Kč bez
DPH.
Cena pro předmět plnění dle bodu 2' 1.5 se stanovuje dohodou a ěiní 36.000,- Kč bez DPH.

Cena pro předmět plnění dle bodu 2.1.ó se stanovuje dohodou a činí123.000'- Kč bez
DPH.
Cena pro předmět ptnění dle bodu 2.l.7 se stanovuje dohodou a činí12.000'- Kč bez
DPH.

K výše uvedeným cenám

5.2.

bude účtovánazákladnísazba

DPH (nyní 2l%).

Cena dle bodu 5.1. bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) v 7 platbách:
První platba ve výši 25.000,- Kč + 20% DPH' tj. 30.000,- Kč bude ulrrazena po
předání daňového dokladu při předání návrhu zadáni dle2.1.l., - uhrazeno

1)

2)
3)

4)
5)
5)
5)

Druhá platba ve výši 235.000,- Kč, + 20yo DPH, tj. 282.000,- Kč bude ulrrazena po
předání daňového dokladu při předání dokumentace dle 2.l.2.- uhrazeno
Třetí platba ve výši 82.000,- Kč,+2loÁ DPH, tj.99.220,- Kč bude uhrazena po předání
daňového dokladu při předání dokumentace dle 2.1.3. - uhrazeno
Čtvrtá platba ve výši 38.000,_ Kě+zPÁ DPH, tj. 45.980,- Kč bucle uhrazena po
předání daňového dokladu při předání dokumentace dle 2.1.4. - uhrazeno
Pátá platba ve výši 123.000'_ Kč+zloÁ DPH' tl. 148.830'- Kč bude uhrazena po
předání daňového dokladu při předání dokumentace dle 2.1.6,
Šestá platba ve výši 12.000,- Kč+zloÁ DPH, tj. 14.520,- Kč bude uhrazena po
předání daňového dokladu při předání dokumentace dle 2,t.7.
Sedmá platba ve výši 36.000'_ Kč+?l"/" DPH, tj. 43.560'- Kč bude uhrazena po
přeclání daňového dokladu při předání dokumentace dle 2.l.5.

7. Součinnost obiednatele

Doplňuje se bod 7.4. a doplňuje se nový bod 7.5.

7.4.

objednatel předá před zahájerrím prací na dokumentaci odsouhlasené řešenístanovisek,
připomínek a námitek pořizovatelem a obcí v písernnépodobě pro zpracování
dokumentace dle bodu 2.1.6 (opakované veřejné projednání).

7.5.

objednatel předá písemně všechny námitky, připomínky a stanoviska v tabelárním
uspořádání s požadavky obce a pořizovatele na jejich vyřešení.

ostatrrí nekomentované člárrky a body smlouvy zůstávajív platnosti.
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Tento dodatek č.4 smlouvy je zpracován ve 2 vyhotovenich, znichŽ kaŽdá ze smluvních
jedno vyhotoveni. Změny tohoto dodatku a smlouvy mohou byt potvrzeny jen
obdrŽí
stran
oboustranně odsouhlaseným dodatkem.
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