
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 24 
 DNE: 21.10.2019  JEDNACÍ ČÍSLO: 393/2019/MA Ryška,RÚP 

 

NÁZEV: 
 

Příkazní smlouvy na konzultační činnost, dodatky 

 

ANOTACE: 
Doplnění návrhu na uzavření dodatků příkazních smluv navazující na materiál j. č. 
274/2019/ORÚP ze dne 1.7.2019 předložený na RM č. 18     
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje:  
1. Dodatek č. 1 příkazní smlouvy, který bude uzavřen mezi městem a s.r.o. Refuel - Ing.arch. 

Zbyňkem Ryškou v předloženém znění a  
2. Dodatek č. 1 příkazní smlouvy, který bude uzavřen mezi městem a Mgr.Ing. Lucií Radilovou, 

Dis. v předloženém znění 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddělení projektů: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
 

Předkládá: 
 

 



 
Název materiálu: Příkazní smlouvy na konzultační činnost, dodatky  
 
Počet stran:  8 
Počet příloh:   Výkazy prací  

Návrh Dodatku č. 1 (s.r.o. REFUEL - Ing. arch. Ryška) 
   Návrh Dodatku č. 1 (Mgr.Ing. Radilová, Dis.) 
   Příkazní smlouvy 
 
  
Popis 
Z důvodů odvádění většího rozsahu výkonů konzultační a poradenské činnosti na úseku 
urbanismu a architektury a na úseku zahradní a krajinářské architektury, který nastal po uzavření 
smluv s městským architektem a městkou architektkou krajinářkou, je předložen radě města návrh 
na uzavření dodatků příkazních smluv za účelem změny rozsahu plnění a maximální výše roční 
odměny. Zároveň vzhledem k nárazovému plnění podle předkládaných materiálů je navržena i 
změna fakturačního období. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
V rozpočtu města pro rok 2020 bude navržena částka ve výši 950 tis. Kč.   
 
 
Geneze případu 
RM č. 20, konaná dne 29.6.2015, čj.287/2015/ORUP,KRMŽP – Koncepce architektonického dohledu 
RM č. 22, konaná dne 10.8.2015, čj. 306/2015/ORUP – vyhlášení VŘ na MA 
RM č. 30, konaná dne 30.11.2015, čj. 455/2015/RUP – výsledky VŘ na MA  
2016 -  Závěrečný výstup z pracovní skupiny Městská zeleň 
RM č. 69, konaná dne 26.6.2017, čj. 1142/2017/ORUP – vyhlášení VŘ na MAk 
RM č. 79, konaná dne 18.12.2017, čj. 1340/2017/ORUP – výsledky VŘ na MAk 
RM č. 18, konaná dne 1.7.2019, čj. 274/2019/MA Ryška, RUP – dodatky příkazních smluv 
 
 
Návrh řešení 
Schválit materiál   
 
 
Varianty návrhu usnesení 
• Rada města po projednání schvaluje:  

1. Dodatek č. 1 příkazní smlouvy, který bude uzavřen mezi městem a s.r.o. Refuel - Ing.arch. 
Zbyňkem Ryškou v předloženém znění a  

2. Dodatek č. 1 příkazní smlouvy, který bude uzavřen mezi městem a Mgr.Ing. Lucií 
Radilovou, Dis. v předloženém znění 
 

• Rada města neschvaluje navržený postup a ukládá Městskému úřadu následující postup: … 
 
 
Doporučení předkladatele 
Viz. Návrh řešení 
 
 
Stanoviska  
---   
 
 
 
 
 



 
MAk – Mgr. Ing. Lucie Radilová – výkazy práce za rok 2019 
 
Dle příkazní smlouvy má vykonávat svoji činnost v rozsahu maximálně 23 hodin/měsíc tj. 276 
hodin/rok. (max. 6 hodin/ týden)  
 
Z dosavadní praxe je zřejmé, že se Mgr. Ing. Radilová zúčastňuje dle potřeby min. 1 - 2  x týdně 
jednání ve městě v délce 5 – 6 hodin.  
Součástí jednání je setkání na místě, na které navazuje jednání nad projektem a příprava několika 
typů podkladů: 
  
- Vyjádření k projektům v rámci vyjádření za město (od rodinných domů po obchodní a výrobní 

areály, viz. OC Novoměstská, hala Jihlavská, výrobní areál Santiniho); 
 

- Vyjádření k projektům města  
• Klafar III 
• Hřiště u 4.ZŠ 
• Hřiště ul. Kavanova 
• Úpravy prostranství v okolí Tvrze 
• Revitalizace rybníku Posměch 
• Průmyslová zóna 

 
- Samostatná práce: koncepce řešení veřejné zeleně  

• Revitalizace lip nám. Republiky  
• Strategie Farská humna 
• Strategie Sázava – zelená páteř města 
• Revitalizace stromořadí I. a II. etapa 
• Adaptace sídel 

    
Setkání s občany: 
- Leden – Kvalita veřejného prostoru; 
- Únor – Kvalita veřejného prostoru; 
- Březen -  Strom ve městě; 
- Duben - Revitalizace parku Farská humna; 
- Květen – Trávníky;  
- Červen – Obnova zeleně II.  
 
 Za období 1 – 4 / 2019 odpracovala pro město 138 hodin;     
- Za období 4 – 5 / 2019 odpracovala pro město 69 hodin;  
 
 

 



 
 
MA – Ing. arch. Zbyněk Ryška – výkaz práce za rok 2019 
 
Dle příkazní smlouvy má vykonávat svoji činnost v rozsahu maximálně 60 hodin/měsíc tj. 720 hodin/rok. 
(max. 15 hodin/ týden)  
Leden – 78 hodin  
Únor – 40 hodin  
Březen -  43 hodin  
Duben - Červen - 275 hodin 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D o d a t e k  č .  1  k  P ř í k a z n í  s m l o u v ě  
na konzultační a poradenskou činnost na úseku zahradní a krajinářské architektury  

ze dne 6. 4. 2018 
(dále jen „dodatek č. 1) 

 
Příkazce: 
Město Žďár nad Sázavou 
adresa    Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupené   Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města 
ve věcech technických  Ing. Irenou Škodovou, vedoucí odboru rozvoje a ÚP 
IČO    00295841 
DIČO    CZ00295841  
bankovní spojení  Komerční banka Žďár nad Sázavou 
č. účtu    328751/0100  
 
a 
 
Příkazník: 
Mgr. Ing. Lucie Radilová, Dis.  
doručovací adresa  Elišky Přemyslovny 50, 625 00 Brno   
IČO    75518872 
DIČO    CZ8054283963 
bankovní spojení  Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu    1605466123/0800   
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Smluvní strany spolu dne 6. 4. 2018 uzavřeli příkazní smlouvu o zajištění konzultační a 
poradenské činnosti na úseku zahradní a krajinářské architektury (dále jen smlouva). 
 
Z důvodu odvádění většího rozsahu výkonu této konzultační a poradenské činnosti, který nastal po 
uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, konkrétně na změně rozsahu 
plnění, maximální výši roční odměny a fakturačním období. Za tímto účelem smluvní strany 
uzavírají tento „dodatek č. 1“. 

 
 

Čl. 2  
Změny smlouvy 

 
1. Čl. 4  Čas plnění se s účinností od …..(*bude doplněno po RM)  mění následovně: 
Architekt se zavazuje činnosti uvedené v článku 2 smlouvy vykonávat v rozsahu maximálně 1.400 
hodin ročně.  
 
 
2. Čl. 5 Cena plnění a její splatnost, se s účinností od …. (*bude doplněno po RM) mění následovně: 
Hodinová zúčtovací sazba činí 350 Kč/hodinu bez DPH a jsou do ní započteny veškeré náklady 
spojené s výkonem činnosti, jako doprava, elektronická komunikace apod. 



 
 
 Výše roční odměny za vykovanou činnost je stanovena na maximálně 490.000 Kč bez DPH. 
 
Fakturace roční odměny bude probíhat na základě předložené faktury každé čtvrtletí a to vždy 
k poslednímu dni třetího měsíce příslušného čtvrtletí. Součástí fakturace musí být podrobné a 
konkrétní měsíční vyúčtování provedených prací a činností. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne 
doručení městu.  
 
 

Čl. 3 
Závěrečná ujednání 

 
V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna. 
 
Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po 
jednom. 
 
Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.  
  
Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen radou města Žďáru nad Sázavou dne 21.10.2019 
usnesením č. 393/2019/ORUP. 
 
 
 
ve Žďáře nad Sázavou     v Brně  
dne          dne  
 
 
 
 
 
 
 
………………………. ……….    ……………………………. 
Ing. Martin Mrkos, ACCA     Ing. arch. Zbyněk Ryška  
starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D o d a t e k  č .  1  k  P ř í k a z n í  s m l o u v ě  
na konzultační a poradenskou činnost na úseku urbanismu a architektury  

ze dne 1. 12. 2015 
(dále jen „dodatek č. 1) 

 
Příkazce: 
Město Žďár nad Sázavou 
adresa    Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupené   Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města 
ve věcech technických  Ing. Irenou Škodovou, vedoucí odboru rozvoje a ÚP 
IČO    00295841 
DIČO    CZ00295841  
bankovní spojení  Komerční banka Žďár nad Sázavou 
č. účtu    328751/0100  
 
a 
 
Příkazník: 
REFUEL, s. r.o.  
adresa    Praha 4 – Chodov, Babákova 2153/8, PSČ 148 00 
zastoupení   Ing. arch. Zbyněk Ryška  
doručovací adresa  Botanická 16, 602 00 Brno   
IČO    24849308 
DIČO    CZ24849308 
bankovní spojení  Fio banka, a.s. 
č. účtu    2100139308/2010   
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Smluvní strany spolu dne 1. 12. 2015 uzavřeli příkazní smlouvu o zajištění konzultační a 
poradenské činnosti na úseku urbanismu a architektury (dále jen smlouva). 
 
Z důvodu odvádění většího rozsahu výkonu této konzultační a poradenské činnosti, který nastal po 
uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, konkrétně na změně rozsahu 
plnění, maximální výši roční odměny a fakturačním období. Za tímto účelem smluvní strany 
uzavírají tento dodatek č. 1. 

 
 

Čl. 2  
Změna smlouvy 

 
1. Čl. 4  Čas plnění se s účinností od ……….(*bude doplněno po RM) mění následovně: 
Architekt se zavazuje činnosti uvedené v článku 2 smlouvy vykonávat v rozsahu maximálně 1.400 
hodin ročně.  
 
 
2. Čl. 5 Cena plnění a její splatnost, se s účinností od ….(*bude doplněno po RM) mění následovně: 



 
Hodinová zúčtovací sazba činí 350 Kč/hodinu bez DPH a jsou do ní započteny veškeré náklady 
spojené s výkonem činnosti, jako doprava, elektronická komunikace apod. 
 
Výše roční odměny za vykovanou činnost je stanovena na maximálně 490.000 Kč bez DPH. 
 
Fakturace roční odměny bude probíhat na základě předložené faktury každé čtvrtletí a to vždy 
k poslednímu dni třetího měsíce příslušného čtvrtletí. Součástí fakturace musí být podrobné a 
konkrétní měsíční vyúčtování provedených prací a činností. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne 
doručení městu.  

 
 
 

Čl. 3 
Závěrečná ujednání 

 
V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.  
 
Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po 
jednom. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv.  
 
Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen radou města Žďáru nad Sázavou dne 21.10.2019 
usnesením č. 393/2019/ORUP. 
 
 
 
ve Žďáře nad Sázavou     v Brně  
dne         dne 
 
 
 
 
 
 
 
………………………. ……….    ……………………………. 
Město Žďár nad Sázavou     Ing. arch. Zbyněk Ryška   
Ing. Martin Mrkos, ACCA     
starosta města        
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