
 

 

Dodatek č. 882/B1/2021/1 
 
 

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 

(dále jen “Dodatek“) 
 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
 
 

Státní fond dopravní infrastruktury 
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 
IČO: 70856508 
zastoupený ředitelem  
Ing. Zbyňkem Hořelicou  
(dále jen „poskytovatel“ nebo „SFDI“) 
 
a 
 
Obec Metylovice 
Metylovice 495, 739 49 Metylovice 
IČO: 00535991 
zastoupená starostou  
Ing. Lukášem Halatou 
 (dále jen „příjemce“) 
 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s  článkem 10 odst. 3 Smlouvy 
č. 882/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2021 ze dne 28. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“) 

 
 

t e n t o  D o d a t e k :  
 
 

Článek 2 
Účel Dodatku 

 
 
Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu 
poskytovatele na financování akce „Oblast I - Metylovice - Chodník, Oblast II - 
Metylovice - místo pro přecházení“ – ISPROFOND 5817510201 v návaznosti na změnu 
výše nákladů dle Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 9. 2021. 
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Článek 3 

Změny a doplnění Smlouvy 
 
 

1. V článku 4, odstavec 3. nově zní: 
„3. Poskytovatel poskytne příjemci v roce 2021 v souladu s odst. 2. tohoto článku k výše 
vymezenému účelu finanční prostředky celkem v maximální výši  

 
  1 239 967,75 Kč 

(slovy: jedenmiliondvěstětřicetdevěttisícdevětsetšedesátsedm korun českých a 
sedmdesátpět haléřů) 

 
která je nevyčerpaným zůstatkem částky 4 267 341,00 Kč určené k financování Akce, pro 
kterou byl přiznán příspěvek v této výši, což odpovídá 84,99 % celkových uznatelných 
nákladů Akce, které činí 5 020 401,28 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů 
uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 882/B1/2021/1 ve výši 5 715 188,48 Kč vč. DPH 
z předpokládané celkové ceny Akce 10 735 589,76 Kč vč. DPH, vyplývající ze Smlouvy 
o dílo se zhotovitelem JANKOSTAV s.r.o., ze dne 09. 03. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze 
dne 24. 04. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 04. 11. 2020, Dodatku č. 3 ze dne 24. 02. 2021 a 
Dodatku č. 4 ze dne 22. 09. 2021, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a 
v jednom vyhotovení u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), u zakázek malého rozsahu též v souladu s bodem 
4, písmenem h)  Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti 
dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace pro rok 2020 (dále jen „Pravidla pro bezpečnost“).“ 

 
 

 
 

2. V článku 5, odstavec 2. nově zní: 
„2. na tuto Akci vynaložil vlastní prostředky ve výši stanoveného vlastního 
procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech Akce uvedených v odst. 3 čl. 
4 Smlouvy odpovídající částce 753 060,28 Kč dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 882/B1/2021/1. 
Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bylo upřednostněno před 
čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných 
nákladů Akce uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce 
na celkových uznatelných nákladech Akce upraven ve vazbě na úpravu výše podílu 
poskytovaných finančních prostředků pro tuto Akci dle čl. 4 odst. 4.“ 
 

 
 

Článek 4 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
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2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha: 
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce. 
 

3. Ruší se Příloha č. 2 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude 
ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné 
příloze.  
 

4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny. 
 
 

5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami 
prostřednictvím registru smluv. 

 
6. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky. 
 
 
 
V Praze dne …………….……............ V .………………………. dne …………. 
 
 
 
 
 
……………………………..…………           ………………………………………..…. 
             Ing. Zbyněk Hořelica                          Ing. Lukáš Halata 
                      ředitel SFDI                                starosta obce 

 



Příloha č. 1
Dodatku č. 882/B1/2021/1

Příjemce:
Název akce:
ISPROFOND: 5817510201
Číslo žádosti: 172/2020

 Položka  Název Cena bez DPH Cena s DPH (21 %)

SO100 chodník 148 248,63 179 380,84
SO300 odvodnění chodníku 2 093 994,50 2 533 733,35
VON 35 300,00 42 713,00

23 založení lučního trávníku 15 577,20 18 848,41
24 osivo směs travní 3 141,40 3 801,09
28 rozprostření ornice 36 346,80 43 979,63
29 výsadba řízků 156,00 188,76
30 vrba jíva 286,00 346,06
36 nosná zeď 4 868,80 5 891,25
37 výztuž nosných zdí 2 320,00 2 807,20
38 osazování sloupků a vzpěr plotových 3 740,00 4 525,40
39 sloupek plotový 5 580,00 6 751,80
40 sloupek plotový koncový 1 456,00 1 761,76
63 kladení zámk. dlažby - čekárna AZ (6,7m2) 1 273,00 1 540,33
63 kladení zámk. dlažby - odpočívadlo (1,75m2) 332,50 402,33
64 zámk. dlažba šedá - čekárna AZ (6,7m2) 1 299,80 1 572,76
64 zámk. dlažba šedá - odpočívadlo (1,75m2) 339,50 410,80

1 geod. při provádění stavby 24 100,00 29 161,00
4 monitoring 28 600,00 34 606,00

Dodatek č. 2 1 810 278,65 2 190 437,17
Dodatek č. 3 778 717,91 942 248,67

SO300 -261 267,83 -316 134,07
SO100 -11 392,60 -13 785,05

5 715 188,48

5 724 047,00
85%

10 735 589,76
5 020 401,28
4 267 341,00

84,99%
15,01%

753 060,28Minimální vlastní podíl v Kč:

NN - vstupy a sjezdy mimo pěší trasu, předláždění čekárny autobusové zastávky.

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):

Celkové uznatelné náklady (Kč):
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):
Minimální vlastní podíl v %:

Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):

Obec Metylovice
Oblast I - Metylovice - Chodník,  Oblast II - Metylovice - místo pro přecházení

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Celkem neuznatelné náklady

Neuznatelné náklady dle příjemce

SO100

VRN

Vícepráce dle Dodatků k SOD

Méněpráce dle Dodatku č. 4 k SOD
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Zpracoval: Ing. Lea Bachronyová
Dne: 21.10.2021
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