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Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu dodatku pověřen: 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana

Sberbank CZ, a. s. Jihlava, 
4050005211/6800

a

SILKO s.r.o.
se sídlem:
IČO:
zastoupená:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava 
60755075
Milanem Kovářem, jednatelem

Česká spořitelna, a.s. 
1466666319/0800

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace 
FV02564.0004 ze dne 27, 11. 2018 (dále jen „smlouva"):

1) V čl. 5 odst. 2) Smlouvy se tabulka v plném rozsahu ruší a nahrazuje novou tabulkou, 
která zní:

Celkové náklady akce 920 000 Kč
Výše dotace v Kč 150 000 Kč
Výše dotace v % 16,30 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 83,70 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 770 000 Kč

2) V celém textu Přílohy č. 1 Smlouvy se slova „kropící nástavba" ruší a nahrazují slovy 
„výměnná třístranná sklápěcí korba včetně výměnného rámu ",

3) V Příloze č. 1 Smlouvy se bod 7. Rozpočet projektu v plném rozsahu ruší a nahrazuje 
novým bodem 7., který zní:



7. Rozpočet projektu Celkové náklady na projekt 920 000 Kč 100,00 %
U žadatelů, kteří mohou Požadovaná výše dotace 150 000 Kč 16,30 %
uplatnit odpočet DPH na - z toho investiční dotace 150 000 Kč 100 %
vstupu, se náklady uvádějí bez - z toho neinvestiční dotace 0 Kč 0,00 %
DPH. Spoluúčast žadatele 770 000 Kč 83,70 %
Ostatní žadatelé uvádějí - z toho investiční spoluúčast 770 000 Kč 100,00 %
náklady včetně DPH.
částky uvádějte v celých Kč

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

0 Kč 0,00 %

4) Příloha č. 4 přílohy č. 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novou přílohou č. 4 - 
cenová nabídka, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek 
této smlouvy.

5) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

6) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle 
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

7) Tento dodatek byl schválen na jednání Rady Kraje Vysočina dne 12. 2. 2019 usnesením č. 
0242/04/2019/RK.

20. 02. 2019
V Jihlavě dne....................... V Jihlavě dne

1 5. 02. 2019

Za Příjemce 
Milan Kovář 
jednatel

podpis

Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA 
Tel,: 567 306 905 

IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075

Za Kraj
Mgr. Pavel-Pacal 
náměstek hejtmana

podpis



Příloha č. 1 dodatku - cenová nabídka

1) Výměnná třístranná sklápěcí korba (TSK 3) pro vozidla 6x4,2
POMOCNÝ RÁM:
Provedení-ocelový, profilovaný, vysokopevnostní rám s úchyty na podvozek, příčka z výztuhami 
pro uložení hydraulického válce včetně zadní křížové výztuhy. Profily uzavřeny, sváry 
zatmeleny.
Nízké těžiště sklápěcí korby díky individuální konstrukci pomocného rámu na každý podvozek.

HYDRAULICKÝ OKRUH:
Provedení s použitím hydraulického válce, čerpadla, nádrže, zpětného filtru, ovládacího 
rozvaděče, rozvodnými trubkami a hadicemi. Komponenty (zvedací válce) zn. HYVA, Penta 
nebo Binotto. Ovládání sklápěče pomocí pneumatického okruhu z kabiny řidiče.

NOVÁ SKLÁPĚCÍ TŘÍSTRANNÁ KORBA:
Vnější rozměry 4 800 x 2 550 x 900mm (vnitřní paletovací šířka min. 2 400mm) užitečný objem 
cca. 10 m3, provedení ocelový, příhradový, vysokopevnostní rám, podlaha ocelový plech 5mm 
materiál HARDOX 450, čtyři univerzální dosedací body.

BOČNICE A ZADNÍ ČELO:
Ocelové půlkulaté se standardní výškou 900mm, pravá i levá bočnice nedělená bez pevného 
středového sloupku, otvírání bočnic podle horní osy (pendl) na levé straně kombinovaně 
otvíraná i kolem dolní osy s pomocným pružinovým zavíráním, spodní centrální mechanické 
zavírání, zadní sloupky pevné, zadní čelo gravitačně otvírané a automaticky zavírané, opatřeno 
výsypným otvorem 350x300mm s možností vyblokování automatického čela pro sypaní 
okénkem. Materiál ocelový plech 4mm HARDOX 450. Zadní pevná odsypka 200mm dlouhá.

PŘEDNÍ ČELO:
Ocelové neodnímatelné s krátkým kšiltem a výškou dle potřeby cca 1000mm. Sklopný žebřík 
na levé straně vozidla (vpředu)

HMOTNOST:
cca 3 250 kg

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Konstrukce pískována, základní vrstva epoxidový nástřik, 2x vrchní lak na přání dle katalogu 
RAL.

CENA:
Kompletní sklápěčka včetně přídavného rámu, hydraulického okruhu korby, bezpečnostní 
podpěry, koncového vypínání s pojistným lanem a montáže dle výše podané specifikace.

Třístranná sklápěcí korba (TSK3) pro vozidlo 6x4,2............................. 395.000,- Kč bez DPH
Úprava třístranné sklápěcí korby pro práci
na výměnném systému RVR..........................................................................45.000,- Kč bez DPH
4 odstavné, žárově zinkované nohy ze zvýšenou nosností................... 12.000,- Kč bez DPH
Zadní rámeček pro výsypný rukáv................................................................ zdarma

CENA CELKEM............................................................... ..................................452.000,- Kč bez DPH
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12.000,- Kč bez DPH
Požadovaná výbava za příplatek:
Plachtování sklápěcí korby (s rolováním na čelo nebo bok) 
Levá bočnice 900 mm - nedělená hydraulicky ovládaná,
vyztužená a sklopná dolů až ke kolům.............................................................. 65.000,- Kč bez DPH

CENA CELKEM včetně příplatkové výbavy............................................... 529.000,- Kč bez DPH

Součástí dodávky je osvědčení samostatného technického celku včetně OTP dle schválení 
nástavby MD ČR, záruční list a návod k obsluze včetně zaškolení obsluhy. Montovaná nástavba 
splňuje všechny požadavky výrobce vozidla a splňuje platnou vyhlášku pro uvedení do provozu 
na pozemních komunikacích.

TERMÍN:
Výrobní lhůta výměnného sklápěcí korby je 4 týdny od podpisu smlouvy nebo složení případné 
zálohy, montáž do 3-4 týdnů od přistavení vozidla.

ZÁRUKA:
24 měsíců na konstrukci sklápěcí korby, 12 měsíců na hydrauliku, záruční a pozáruční servis 
samozřejmostí s reakcí do 48 hod. od nahlášení závady. Servis dodaných nástaveb provádí 
naše firma v Kroměříži nebo prostřednictvím servisních partnerů v celé ČR (celkem 10 
servisních míst), popřípadě vlastním výjezdním servisem. Tři vlastní servisní vozidla. Cena 
servisní hodiny 490,- Kč bez DPH. Sazba za výjezd servisního vozidla je 12,-Kč/1 km.

2) RYCHLÝ VÝMĚNNÝ RÁM
Rychlý výměnný rám umožňuje jednoduchou a rychlou výměnu různých nástaveb /např. 
ramenového, hákového nakladače kontejnerů, sypače, sklápěče, lineárního presu, cisterny/ na 
jednom vozidle.
Rychlý výměnný rám je pevně montován na rám vozidla. Jeho součástí jsou speciální 
hydraulické válce, které slouží k nasazení a zajištění nástavby na vozidlo, nebo naopak k 
sesazení nástavby z vozidla.
Jeho nesmírnou předností je rychlá výměna právě jakékoliv nástavby za jinou a výška 
výměnného rámu pouze 6cm, která minimálně zvedá těžiště budoucí nástavby.
Hydraulický okruh výměnného rámu je tvořen nádrží hydraulického oleje, hydraulickým 
čerpadlem, rozvaděčem, hydraulickými válci, tlakovým filtrem, rozvodným vedením a 
hydraulickými rychlospojkami, které zajišťují napojení hydraulického okruhu nástavby na 
čerpadlo.
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Funkce výměnného rámu (nasazení a zajištění nástavby, odjištění a zvednutí nástavby) je 
ovládána vně vozidla pomocí pák hydraulického rozvaděče nebo uvnitř vozidla pomocí 
přepínačů v kabině.
Obsluha vozidla pouze odklopí (nebo nasadí) podpěry a napojí (nebo odpojí) hydraulický okruh 
nástavby pomocí hydraulických rychlospojek.

Cenová nabídka:
Níže podaná cena zahrnuje kompletní rychloupínací rám, ovládání včetně hydraulických vývodů 
pro připojení výměnných nástaveb.

Kompletní rychloupínací výměnný rám TVR.............................................280 000,- Kč bez DPH
(zvýšená nosnost pro odstavení nástavby o hmotnosti cca 10-11t)
Hydraulické pístové čerpadlo HYVA.............................................................  17 500,- Kč bez DPH
Reflexní výstražné tabule a povinné reflexní polepy........................................v ceně systému
Cena celkem ...................................................................................................... 297 500,- Kč bez DPH

Výbava a dovybavení za příplatek:
plastová skřínka na nářadí s držákem a montáží na vozidlo....................................... 4 500,- Kč bez DPH
plastové blatníky s držáky a montáží na dvouosý podvozek....................................... 6 500,- Kč bez DPH
hliníkové zábrany proti podjetí (pokud nejsou součástí podvozku)........................... 7 500,- Kč bez DPH
přídavný rám pod další nástavbu (např. cisternu, točnu) s úpravou
pro práci na TVR včetně 4 odstavných pozinkovaných noh............................75 000,- Kč bez DPH

Součástí dodávky je zapsání nástavby do TP dle schválení MD ČR, záruční list a návod 
k obsluze včetně zaškolení obsluhy. Montovaná nástavba splňuje všechny požadavky výrobce 
vozidla a splňuje platnou vyhlášku pro uvedení do provozu na pozemních komunikacích.

ZÁRUKA:
24 měsíců na konstrukci výměnného systému, 12 měsíců na komplet, záruční a pozáruční 
servis samozřejmostí s reakcí do 48 hod. od nahlášení závady. Servis dodaných nástaveb 
provádí naše firma se sídlem v Kroměříži (nový servis) nebo prostřednictvím servisních partnerů 
v Tachově, Praze (Mochov), Liberci, Ostravě, Olomouci a Holešově, popřípadě vlastním 
výjezdním servisem. Tři vlastní servisní vozidla.
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