
 
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 29 

 DNE: 16.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 435/2015/ORÚP 

 

NÁZEV: 
 

Dodatek č. 4 ke smlouv ě o dílo ze dne 30.11.2011 o navýšení ceny díla  
  na „Zhotovení územního plánu Ž ďár nad Sázavou“ 

 

ANOTACE: 
Návrh územního plánu je nutné v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 stavebního zákona upravit, 
protože v návrhu územního plánu dochází na základě veřejného projednání k podstatným 
úpravám. Nová etapa opakovaného veřejného projednání si vyžádá navýšení ceny díla o cenu 
víceprací v souladu s článkem II, bodem 9 smlouvy o dílo ze dne 30.11.2011. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje/neschvaluje  dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 
30.11.2011 o navýšení ceny díla na „Zhotovení územního plánu Žďár nad Sázavou“ 
v předloženém znění a pověřuje starostu města jeho podpisem. 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 

 

Předkládá: 
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Název materiálu:   Dodatek č. 4 ke smlouv ě o dílo ze dne 30.11.2011 o navýšení ceny díla  
                               na „Zhotovení územního plánu Ž ďár nad Sázavou“ 
 
Počet stran:                2    
Počet příloh:    .1  dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30.11.2011    -    5 listů   
 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou vyhlásilo dne 24.10.2011 výběrové řízení na „Zpracování územního 
plánu Žďár nad Sázavou“, které proběhlo formou elektronické aukce a uchazeči předložili nabídky 
na zpracování veřejné zakázky malého rozsahu. Jako nejvýhodnější nabídka v nákupním 
výběrovém řízení, které bylo vyhlášeno dne 24.10.2011 a ukončeno dne 14.11.2011 byla 
vyhodnocena nabídka uchazeče Ateliér URBI, spol. s r.o.,  Chopinova 9,  623 00 Brno, uchazeč 
vyhrál s minimální možnou nabídkou 677 000,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo byla podepsána 
oběma smluvními stranami dne 30.11.2011. Podle smlouvy o dílo již byly uhrazeny první dvě etapy 
a v dodatku č. 3 ze dne 1.09.2014 byla cena díla navýšena o částku 14 000,- Kč, jako úhrada za 
účast Ateliéru URBI na druhém řádném veřejném projednání územního plánu v Domě kultury dne 
22.10.2014. Podle smlouvy o dílo ze dne 30.11.2015 zbývá uhradit cenu za zpracování územního 
plánu po jeho vydání v zastupitelstvu města, čistopisu územního plánu a to v částce 57 000,- Kč. 
Dodatek č. 1 ze dne 29.10.2012 ani dodatek č. 2 ze dne 30.05.2013 se netýkal ceny díla, ale  
pouze stanovení termínů zahájení a odevzdání II. a III. etapy. 
Tento projekt na zpracování návrhu územního plánu pro veřejné projednání byl v roce 2013 
spolufinancován z Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj, dotace činila celkem 
624 000,-Kč bez DPH. 
Na základě veřejného projednání zpracoval Městský úřad, odbor rozvoje a územního plánování, ve 
spolupráci s určeným zastupitelem, p. starostou města, Mgr. Zdeňkem Navrátilem pokyny k úpravě 
návrhu územního plánu. V souladu s ustanovením § 53 odst. 2 stavebního zákona bude nyní 
upravený návrh územního plánu projednáván s veřejností a s dotčenými orgány na opakovaném 
veřejném projednání. Zhotovitel v současné době mění původní dokumentaci z července 2013 na 
základě vyhodnocených tří stovek námitek a připomínek, uplatněných k návrhu ÚP a termín 
odevzdání upraveného návrhu ÚP je upraven dodatkem č. 4 SOD.. Požadované úpravy návrhu 
územního plánu a účast projektanta na opakovaném veřejném projednání si vyžádají navýšení 
ceny díla o cenu víceprací ve výši 100 000,- Kč, v souladu s článkem II, bodem 9 smlouvy o dílo ze 
dne 30.11.2011.  
Nová etapa úpravy návrhu územního plánu po veřejném projednání nebyla součástí smlouvy o dílo 
na zhotovení územního plánu, neboť v době uzavření smlouvy o dílo nebylo známo, zda se bude 
nebo nebude konat opakované veřejné projednání. Jedná se o novou etapu díla, která je 
požadována v souladu s ustanovením § 53 odst. 2 stavebního zákona, který byl novelizován 
zákonem č. 350/2012 Sb.. Pořizovatel v pokynech k úpravě územního plánu po veřejném 
projednání požaduje, kromě jiných úprav, aby zhotovitel  uvedl návrh územního plánu do souladu 
s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 která byla schválena vládou dne 
15.04.2015. Zhotovitel územního plánu spolupracoval také s pořizovatelem a s určeným 
zastupitelem na vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek k návrhu územního plánu po 
veřejném projednání, pracovní jednání se konalo dne 2. září 2015.  
Zhotovitel díla má tedy z výše uvedených důvodů nárok na dodatek č. 4 smlouvy o dílo ze dne 
30.11.2015, který se týká navýšení ceny díla za etapu II.b – úprava návrhu po veřejném projednání 
v souladu s pokyny pořizovatele. Poslední tj. III. etapa – Návrh územního plánu pro vydání 
v zastupitelstvu města (čistopis) je samostatnou etapou, která bude odevzdána dle SOD až po 
vydání územního plánu v zastupitelstvu města. 

 
 

 
Geneze případu 
 
    ---- 
 



 
Návrh řešení / postup 
 
Schválit dodatek č. 4 smlouvy o dílo ze dne 30.11.2011 v radě města a umožnit tak dokončení 
poslední etapy, kterou je, opakované veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Žďár 
nad Sázavou před jeho vydáním v zastupitelstvu města.   
 
 
Varianty návrhu usnesení 
- Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30.11.2011 o 

navýšení ceny díla na „Zhotovení územního plánu Žďár nad Sázavou“ v předloženém znění a 
pověřuje starostu města jeho podpisem. 

- Rada města po projednání neschvaluje dodatek č. 4 ke smlově o dílo ze dne 30.11.2011 
v předloženém znění a ukládá Městskému úřadu … 

 
 
Doporu čení předkladatele 
Odbor rozvoje a územního plánování doporučuje schválit dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 
30.11.2011 v předloženém znění. 
 
 
Stanoviska odbor ů  
----- 
 



' ' 

Dodatek c. 4 ke smlouve o dilo ze dne 30.11.2011, 
uzavi'enyv souladu s § 2586 a nasi. ziikona c. 89/2012 Sb., nobCanskj ziikonik". 

SmiLlVnf strany se vzajemne dohodly na nasledujfdm upi'esneni smlouvy o dfto na zhotoveni 
Uzemnfho planu :Zcrar nad sazavou. 

I I I 'V'V# I 

Uzemm plan ZDAR NAD SAZAVOU 

Objednatel: 
se sfdlem: 
zastoupeny: 

IC: 
DIC: 
bankovnf spojenf: 
cfslo uetu: 
(dale jen objednatel) 

Zhotovitel: 
se sfdlem: 
zastoupeny: 

I. 
Smluvni strany 

Mesto icrar nad Siizavou 
Zizkova 227/1, 591 31 zcrar nad sazavou 
Mgr. Zdenek Navratil, starosta 

00295841 

CZ00295841 
Komerenr Banka Zcfar nad sazavou 
328751/0100 

A TEllER URBI spol. s r.o. 
Chopinova 9, 623 00 Bmo 
Ing. arch. Janou Bene5ovou, jednatelkou firmy 

Kjednani ve vecech technick)fch opravnen: Ing. arch. Jana Bene5ova, autorizovanyarchitekt 

IC: 
DIC: 
Bankovnf spojenl: 
Cislo uetu: 
(dale jen zhotovitel) 

1. Beze zmeny. 

2. Beze zmeny. 

3. Beze zmeny. 

4. Beze zmeny. 

5. Beze zmeny. 

6. Beze zmeny. 

7. Bod 7 neexistuje. 

8. Beze zmeny. 

9. Beze zmeny. 

262 34 734 
CZ26234734 
KB Brno - mesto a.s. 
27-7188670277/0100 

II. 
Predmet smlouvy 



III. 
Cena dila 

1. Cena dfla se navysuje o cenu vfcepracf, pozadovanych objednatelem dokumentace v souladu 
s i:lankem II, bodem 9 smlouvy 0 dflo. Verejne projednanf navrhu UP, upraveneho na zaklade 
pozadavku dotcenych organu, ktere probehlo v zaff 2013, bylo opakovano z duvodu omezeneho 
prostoru salu v ffjnu 2014. Na zaklade vyhodnocenych namitek a pripomfnek je nutno navrh uzemnfho 
planu opakovane upravit a takto upraveny navrh UP znovu verejne projednat. 

2. Specifikace ceny: 

C. etapy Nazevetapy Cena bez 
DPH 

I. Navrh UP pro spolecne jedminf 520 000,-

II. Uprava navrhu UP pro verejne projednanf 100 000,-

II. a Verejne projednanf mivrhu UP 14 000,-

II.b Uprava navrhu UP po verejnem projednanf 100 000,-

III. Cistopis UP 57 000,-

Cenacelkem 

I I 791 ooo,-1 

IV. 
Misto a termin plneni 

1. Beze zmeny. 

2. Beze zmeny. 

3. DiiCf termfny: 

Vzhledem k pozadovanym vfcepracem se termfny etapy II.b a zahajenf a odevzdanf III. etapy 
stanovujf takto: 

c. Nazev etapy zahajenf odevzdanf Delka etapy 
etapy 

II.b Uprava navrhu UP po verejnem zarf 2015 30. listopad 2015 2 mesfce od 
projednanf predanf podkladu 

pro upravu 

II.b Opakovane verejne projednanf Predpokladany 
termfn - !eden 

2016 

III. Cistopis UP duben 2016 31.05.2016 do 1 mesfce ode 
dne pfedanf 
pokynu po 

opakovanem 
verejnem jednanf 



v. 
Platebni a fakturacni podminky 

1. Objednatel uhradf cenu Dfla po etapach na zaklade bezchybne poskytnute sluzby (provedenf Dfla), 
tj. po podpisu predavaciho protokolu, kter'fm bude Dflo predano a prevzato. Tfm nezanika pravo 
Objednatele reklamovat vady zjistene po prevzetf dfla. Cenu za opakovane projednanf dfla zaplatf 
objednatel na zaklade faktury zhotovitele, vystavene po projednani. 

2. Beze zmeny. 

3. Lhllta splatnosti faktury: 30 dnll od doruceni. Dale beze zmeny. 

3. Beze zmeny. 

4. Beze zmeny. 

VI. 
Sankcni podminky, odpovednost za vady 

1. Beze zmeny. 

2. Beze zmeny. 

3. Beze zmeny. 

4. Beze zmeny. 

5. Beze zmeny. 

6. Beze zmeny. 

7. Beze zmeny. 

VII. 
Ostatni ujednimi 

1. Beze zmeny. 

2. Beze zmeny. 

3. Beze zmeny. 

s. Beze zmeny. 

6. Beze zmeny. 

7. Beze zmeny. 

8. Beze zmeny. 

9. Beze zmeny. 

Ostatnf nalciitosti smlouvy o dflo, tfmto dodatkem nedotcene, zllstavajf nezmeneny. 



Ve Zd'aru nad Sazavou, dne: v Brne, dne: 14.09.2015 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta Zd'ar nad Sazavou 

Ing. arch. Jana Benesova, 
jednatel firmy Atelier URBI spol. s r.o. 



Souhlas se zveřejněním dodatku č. 4 smlouvy o dílo ze dne 
30.11.2011 na Portálu veřejné správy v Registru smluv 

 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

  
Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
obsažených v  této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení, 
evidence a projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje 
zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých 
práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

  
Zhotovitel  dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp.  může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace 
týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, dne: 13.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      .................................................... 

       Ing. arch. Jana Benešová, 

                  jednatel firmy Atelier URBI spol. s r.o. 


