Číslo smlouvy objednatele : 989-2016-514204/3
Číslo smlouvy zhotovitele :
Komplexní pozemkové úpravy Kunčina Ves u Zdobnice

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.8.2018
vedené pod čj. SPU 438036/2018 o prodloužení termínu plnění fa celků návrhových prací.
Důvodem je rozšíření obvodu KoPÚ dle požadavku vlastníka. Ing. Jiří Králík Ph.D. poté co od
akciové společnosti Horal Hláska koupil p.č. 4000 v k.ú. Kunčina Ves u Zdobnice, zažádal o
rozšíření obvodu pozemkových úprav o tuto parcelu.
S ohledem na předpokládané využití p.č. 4000 je nutné obvod KoPÚ rozšířit i o další pozemky
p.č. 4001 a 4009 a vyřešit přístup do lesních pozemků ve vlastnictví Obce Zdobnice napojením
na místní komunikaci, která je řešena v PSZ. Zároveň je nutné provést polohopisné a
výškopisné doměření skutečného stavu rozšiřovaného území o výměře 0,97 ha, provést
aktualizaci opravného koeficientu dle zaměření skutečného stavu a aktualizaci soupisu nároků.

smluvní strany
Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad
Kněžnou
Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro
Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad
Kněžnou
xxxxxxxxxx KPÚ pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Reprezentant sdružení :
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:

DWK GEO spol. s r.o.
Nám. Karla IV. 5, 628 00 Brno
xxxxxxxxxx,
jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o.
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
rbu2m5k
ČSOB a.s., pobočka Brno, Milady Horákové
192940039/0300
26943646

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Komplexní pozemkové úpravy Kunčina Ves u Zdobnice

DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:
Účastník sdružení :
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail :
IČO:
DIČ:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:

CZ26943646
U KS v Brně, oddíl C, vložka 47180
AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 1845/5, 602 00 Brno
xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
xxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
xxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
xxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
25576992
CZ25576992
xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět a účel dodatku
Tímto dodatkem se mění
1.1. Termín dokončení dílčích částí hlavního celku „Návrhové práce“ a to takto

Hlavní celek / dílčí část

3.2.

Návrhové práce

3.2.1.

Vypracování plánu společných zařízení

Výškopisné zaměření zájmového území
3.2.1.1. v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé
porosty
Potřebné podélné profily, příčné řezy a
podrobné situace liniových staveb PSZ
3.2.1.2.
pro stanovení plochy záboru půdy
stavbami
Potřebné podélné profily, příčné řezy a
podrobné situace vodohospodářských
3.2.1.3.
staveb PSZ pro stanovení plochy
záboru půdy stavbami
Vypracování návrhu nového uspořádání
3.2.2. pozemků k vystavení dle §11 odst. 1
zákona
3.2.3.

Předložení aktuální dokumentace
návrhu KoPÚ

Termín ukončení
dle SOD

Termín ukončení
dle tohoto
dodatku

31.10.2018

30.4.2019

30.9.2019

31.1.2020

do 1 měsíce od
do 1 měsíce od
výzvy zadavatele výzvy zadavatele
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Komplexní pozemkové úpravy Kunčina Ves u Zdobnice

Závěrečné ustanovení
2.1. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v třech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro
objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele přičemž každý z nich má váhu
originálu.
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho
obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
2.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
V Rychnově nad Kněžnou dne 15.10.2018

V Brně dne 11.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

xxxxxxxxx
jednatel společnosti DWK GEO spol.
s r.o.
vedoucí společník
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