Číslo smlouvy objednatele: 1058-2015-520203/3
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:
Fakturační adresa:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Pelhřimov
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím pobočky
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí pobočky
xxx, referentka pobočky
U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
xxx
xxx
z49per3
xxx
xxx
01312774
není plátcem DPH

dále jen „objednatel“
Zhotovitel:
sídlo:

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Budovcova 2530, 397 01 Písek

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

xxx, jednatelem
xxx
xxx
xxx
xxx
u2u8efa
xxx
xxx
26042452
CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853,
dále jen „zhotovitel“.

Článek první:
Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – JPÚ v k.ú. Vyklantice se mění tak, jak je níže uvedeno (změny jsou zvýrazněny).
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Číslo smlouvy objednatele: 1058-2015-520203/3
Číslo smlouvy zhotovitele:

Předpokládaný stav:
Hlavní celek / dílčí část
3.1.

MJ

Počet MJ

Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

Přípravné práce

3.1.3.

Dokumentace k soupisu
nároků vlastníků pozemků

ha

82

101

8 282

3.2.

Nový soupis nároků

ha

82

100

8 200

3.3

Mapové dílo

ha

82

450

36 900

MJ

Počet MJ

Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

Skutečný stav:
Hlavní celek / dílčí část
3.1.

Přípravné práce

3.1.3.

Dokumentace k soupisu
nároků vlastníků pozemků

ha

79

101

7 979

3.2.

Nový soupis nároků

ha

79

100

7 900

3.3

Mapové dílo

ha

79

450

35 550

Odůvodnění:
Předpoklad objednatele z hlediska výměry řešeného území jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělů
v k.ú. Vyklantice (dále jen „JPÚ“) vycházel z podkladů Katastrálního pracoviště v Pelhřimově a činil cca 82 ha.
V průběhu provádění JPÚ došlo ke zkomplikování situace v lokalitě „U Brázdy“, v níž vlastní předmětné pozemky
pan Jiří Musil, pan Vlastimil Musil a paní Ivana Musilová.
Vlastníci šetřených pozemků vyslovili nesouhlas s průběhem hranic tak, jak byly v terénu zhotovitelem JPÚ
předvytyčeny. Dále rovněž namítli, že některé členy komise pro šetření hranic považují za podjaté.
Na následných jednáních, v nichž se projednávaly výše uvedené záležitosti, bylo konstatováno, že v zájmu dalšího
pokračování JPÚ a jejího zdárného dokončení nebude výše uvedená lokalita v rámci JPÚ řešena, ale že celá
záležitost bude dále projednávána s Katastrálním pracovištěm v Pelhřimově.
V důsledku této změny se zmenšil obvod pozemkové úpravy oproti původnímu předpokladu. Nová výměra dle SPI
činí 78,44 ha, výměra určená ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK 78,59 ha. Po zaokrouhlení směrem nahoru se
jedná o 79 ha. V tomto smyslu Dodatek č. 3 upravuje dílčí fakturační celky 3.1.3., 3.2. a 3.3. Smlouvy o dílo.

Článek druhý:
V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1058-2015-520203 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
nemění.
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Číslo smlouvy objednatele: 1058-2015-520203/3
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek třetí:
Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech; každá ze smluvních stran obdrží dva
stejnopisy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Pelhřimově dne 4.11.2016

V Písku dne 4.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………
ČR – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov

………………………………
xxx - jednatel
GK Plavec - Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.
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