Číslo smlouvy objednatele: 1058-2015-520203/4
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 4 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“.
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Číslo smlouvy objednatele: 1058-2015-520203/4
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek první:
Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – JPÚ v k.ú. Vyklantice u níže uvedeného dílčího fakturačního celku se mění termín
ukončení takto (změna je zvýrazněna):
Předpokládaný stav:
Hlavní celek / dílčí část

MJ

Počet MJ

Cena za MJ
bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

Mapové dílo

ha

79

450

35 550

3.3

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Termín
ukončení
31.5.2017

35 550

Skutečný stav:
Hlavní celek / dílčí část

MJ

Počet MJ

Cena za MJ
bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

Mapové dílo

ha

79

450

35 550

3.3

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Termín
ukončení
31.8.2017

35 550

Odůvodnění:
Tento dodatek upravuje termín zpracování závěrečné etapy Mapové dílo. V průběhu řízení JPÚ Vyklantice se
vyskytly nepředvídané skutečnosti, které vedly k prodloužení celého řízení.
Došlo ke zkomplikování situace v lokalitě „U Brázdy“. Tato lokalita nebyla po dohodě s Katastrálním pracovištěm
Pelhřimov a s ohledem na splnění cílů pozemkových úprav do JPÚ Vyklantice zahrnuta. Vlastíci pozemků v lokalitě
„U Brázdy“ vznesli postupně námitky podjatosti na vedoucího Pobočky Pelhřimov, na ředitele Krajského
pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina a na pověřenou úřední osobu z Pobočky Pelhřimov.
Bylo vydáno usnesení dle § 5 odst. 3 zákona 139/2002 Sb. a podle § 28 odst. 1 zákona 500/2004 Sb. (správní řád),
kde Pobočka Pelhřimov rozhodla, že vlastníci pozemků v lokalitě „U Brázdy“ nejsou účastníky řízení o JPÚ
Vyklantice.
Výše jmenovaní vlastníci se odvolali jak k usnesení o vznesených námitkách podjatosti, tak k vydanému usnesení
dle § 5 odst. 3 zákona 139/2002 Sb. a podle § 28 odst. 1 zákona 500/2004 Sb.
Tito vlastníci podali v průběhu řízení několik námitek a stížností na Pobočce Pelhřimov i na Státním pozemkovém
úřadě, odboru zastupování státu a legislativy.
Administrativní a časová náročnost spojená s vyřizováním námitek k řízení, stížností, námitek podjatosti, usnesením
o účastnících řízení a k nim podaných odvolání zkomplikovala řízení o JPÚ Vyklantice tak, že nebylo možno dodržet
termín závěrečné etapy Mapové dílo.
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Číslo smlouvy objednatele: 1058-2015-520203/4
Číslo smlouvy zhotovitele:

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

Článek třetí:
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech; každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek
nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pelhřimově dne 26.5.2017

V Písku dne 25.5.2017

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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