
EVROPSKÁ UN|E 
Evropský íond pro regıor~à'ni rozvoj PRO MÍSTNÍ 
Integrovaný regıonàlnı' operacnı' program ROZVOJ ČR 

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ o DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky S názvem: 

„Uzemní plán Uherský Brod“ 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen: „občanský Zákoník“) 

Obj ednatel město Uherský Brod 
Sídlo Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod 
Zastoupen/a/o lng. Patrikem Kunčarem, starostou 
IČ 00291463 
DIČ Zadavatel není plátce DPH pro tuto Zakázku 
Bankovní spojení Česká spořitelna a.S. 
Číslo účtu 

Osoby oprávněné jednat lng. Robert Vráblík, vedoucí Odboru rozvoje města 
ve věcech technických 
Telefon/ Fax
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E-maıl 
dále jen „Objednatel“ na Straně jedné 

firma ATELIER URBI spol. S r.0. 
(přesné Znění obchodní firmy/názvu osoby v souladu S ObchR/ název) 
se sídlem v Bmě, Chopinova 301/9 (město, ulice, čp. v souladu S ObchR) 
IČO; 26234734 
DIČ: CZ26234734 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Brně, oddíl C, vložka 39181 (v souladu 
S Obchodním Rejstříkem) 
jednající lng. arch. Jana Benešová, lng. Štěpán Ma1ach,jednatelé (jméno, příjmení, funkce dle 
Obchodního Rejstříku) 
bankovní spojení: KB Bmo-město, č. účtu: 
°“'“aÍ1= 

dále jen „Zhotovitel“ 
Společně též jako „Smluvní Strany“ dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2, kterým se shora uvedena 
Smlouva mění takto: 

1. Znıčnn čıánkn II. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
Odstavce 1 a 2 beze Změny. 

Odstavec 3 Zní následovněz



I. etapa 
Zpracování návrhu Územního plánu Uherský Brod pro Společnéjednání a Vyhodnocení vlivů 
Územního plánu Uherský Brod na udržitelný rozvoj území: 
- organizace minimálně 2 výrobních výborů v průběhu etapy 
- předání Objednateli bez vad a nedodělků do 15.7.2017, 
- v počtu 2x tištěné paré, lx digitální podoba na CD se soubory ve formátu *.pdf, *.dgn, *.shp, *.doc 
a *.xls v tomto rozsahu: 
Příloha č. l - Textová část územního plánu 
Příloha č. 2 - Grafická část územního plánu: 
a) základní členění území 1 : 5 000 
b) hlavní výkres 1 Z 5 000 
c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací l Z 5 000 
d) dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace) l : 5 000 
Příloha č. 3 - Textová část odůvodnění územního plánu 
Příloha č. 4 - Grafická část odůvodnění územního plánu: 
a) výkres širších vztahů 1 : 100 000 
b) koordinační výkres 1 Z 5 000 
c) koordinační výkres - výřez zastavěného území centrální části města 1 : 2 000 

d) výkres dopravní a technické infrastruktury 1 : 5 000 
e) výkres předpokládaných záborů půdního fondu l : 5 000 
Příloha č. 5 - Vyhodnocení vlivů Územního plánu Uherský Brod na udržitelný rozvoj území. 

I. etapa zpracování ÚP - návrh pro společné jednání - bude časově rozdělena na tři části: 
- návrh ÚP pro zpracování SEA do 30.4.2017 (v návrhu bude zohledněna finální varianta 

dopravního řešení dle jednání ze dne 6.3.2017 včetně opakovaného projednání S ŘSD 
a dále budou vyměněny mapové podklady pro k. ú. Havřice, Újezdec u Luhačovic 
a Uherský Brod - vícepráce S tím spojené (úprava základní koncepce řešení a nová 
digitalizace ploch) budou zohledněny v ceně za I. etapu řešení ÚP 

- zpracování SEA do 31.5.2017 
- návrh ÚP pro společné jednání se zapracováním závěrů dokumentace SEA do 15.7.2017 

II., III. a IV. etapa beze změny. 

Odstavce 4 - 6 beze změny. 

HI. ČAS, ZPŮSOB A MÍSTO PLNÉNÍ DÍLA 

Odstavec 1 se upravuje následovněı 

1. Počátek plnění díla začíná dnem doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli kzahájení 
plnění předmětu díla. Dílo dle této Smlouvy Se Zhotovitel zavazuje splnit a předat Objednateli za 
podmínek, jak jsou Sjednány níže: 

Etapa Délka trvání (počet měsíců) Minimální počet realizovaných 
výrobních výborů 
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Odstavce 2 až 9 beze zıněny.
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Iv. CENA DÍLA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY 
Odstavec 1 se upravuje následovně: 

l. Cena díla je sjednána pro každou etapu tvorby ÚP Zvlášť, a to vždy jako cena maximální za 
plnění této části díla, S tím, že vI. etapě díla budou zohledněny vícepráce spojené 
svariantami dopravního řešení anovou digitalizaci na základě výměny mapových 
podkladů pro k.ú. Havřice, Újezdec u Luhačovic a Uherský Brod. Celková cena za 
zpracování ÚP bude rozložena na cenu Zajednotlivé etapy takto: 

2. Sjednaná cena díla činí: 

Etapa Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč vč. DPH 
I., část 1 300 000,- 63 000,- 363 000,- 
11' čáS',1 60 000,- 12 600,- 72 600,- Vlcfiprace 
I., části 2,3 400 000,- 84 000,- 484 000,- 
Il. 280 000,- 58 800,- 338 800,- 
III. 50 000,- 10 500,- 60 500,- 
IV. 159 000,- 33 390,- 192 390,- 
Celkem 1 249 000,- 262 290,- 1 511 290,- 

Poznámka: 
Předmětem dodatku č. 2 jsou vícepráce v ceně 60 000,- Kč bez DPH. 

Odstavce 3 - 7 beze změny. 

Odstavec 8 se upravuje následovněz 

8. Smluvní Strany Se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

a) Smluvní strany se dohodly v souladu S § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., 0 dani 
zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: „zákon o DPH“) na hrazení 
ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou 
vystavovány po protokolámím ukončení příslušné etapy nebo její části dle článku Ill, 

odstavce 1 této Smlouvy dle skutečně provedených prací, dodávek a Služeb. Přílohou 
daňových dokladů bude vzájemně odsouhlasený protokol o předání a převzetí příslušné 
části předmětu plnění, přičemž fakturovány a hrazeny budou pouze ty části díla, které byly 
Objednatelem Skutečně požadovány za podmínek v souladu Stouto Smlouvou. Bez 
dokladů uvedených výše je daňový doklad neúplný. Každý daňový doklad musí být 
označen číslem projektu. 

b) Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 

II. Ostatní ujednání 

1.Ujednání obsažená V ostatních článcích smlouvy zůstávají beze změny. 
2.Smluvní Strany výslovně souhlasí S tím, že dodatek může být bez jakéhokoliv Omezení zveřejněný 
na oficiálních intemetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo wvvw.uherSkybrod.cz). 
Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v dodatku, kdy je tento 
odstavec smluvními stranami brán jako Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 
101/2000Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
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atedyměsto Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejıˇıoval osobııí udaje v tomto 
dodatku obsažené. 
3. Smluvní strany navzájem prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

Tento dodatek bude zveřejněn Objednatelcm vregistru smluv podle Zákona Č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti někteı`ých smluv, uveřejňování těchto Sınluv a o registru smluv 
(Zákon o registru smluv). Objednatel zašle dodatek správci registru smluv kuveřejnění bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření. 
4. Dodatekje platný dnemjeho podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
5. Smluvní účastníci svým podpisem stvrzují. Že písemné vyhotovení této Sınlouvy se shoduje se 
Souhlasnými, Svobodnými a vážnými projevy jejich Skutečné vůle, že se ohledně obsahu dohodli tak. 
aby mezi nimi nedošlo k rozporům. 

Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
71. schůze konaná dne 03.04.2017 
Č. usnesení 2215/R71/17 

Objednatel: Zhotovitel: 

V Uherském Brodě dne Z 8 -Uą- `,'_\_H7 VJĚ_rlě§łıe`23.3.20l7 

n. _ -- 

město Uherský Brod ATELIER URBI spol. S r.o. 
lng. Patrik Kunčar lng. arch. Jana Benešová, lng. Stěpán Malach 

starosta jednatele
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