Dodatek č.3
ke smlouvě o dílo č. 86/2009 ze dne 21.4.2011 na vypracování návrhu

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rychnovek“
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů
Tento dodatek se vyhotovuje za účelem smluvního ošetření menšího množství provedených prací v dílčích
fakturačních celcích (oproti rozsahu předpokládanému v zadávací dokumentaci), které byly součástí smlouvy o
dílo č. 86/2009 ze dne 21.4.2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Rychnovek.

I. SMLUVNÍ STRANY:
1. O b j e d n a t e l :

Adresa:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Náchod
Palachova 1303, 547 01 Náchod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Kafka
vedoucí Pobočky Náchod
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Knitl
Bankovní spojení:
Česká národní banka,
Číslo účtu:
3723001/0710
IČ/DIČ
01312774/ není plátce
a
2. Z h o t o v i t e l :
Adresa:

Geošrafo, spol. s r.o.
Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený:
Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:

ČSOB a.s. Hradec Králové

Číslo účtu
IČ / DIČ :

177139243/0300
64793036 / CZ64793036

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod č.j.
oddíl C, vložka 9769.

II. PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 86/2009 ze dne
21.4.2011 včetně dodatků č. 1 a č. 2.
1. Tímto dodatkem se mění:

a) Rozsah některých fakturačních celků takto:
Ucelená část, fakturační
celek

1.2.

1.4.

Dohledání, ověření stávajícího
bodového pole
Doplnění bodového pole
včetně stabilizace
Geometrické a polohové
určení vnějšího obvodu Vyšetření obvodu včetně ZPMZ a
GP
Stabilizace katastrální hranice
kamennou značkou

1.5.

Geometrické a polohové
určení vnitřního obvodu
Vyšetření vč. ZPMZ a GP
Stabilizace plastovou značkou

1.6.

Zjišťování hranic pozemků
neřešených dle § 2 zákona

Počet MJ
(dle SOD)

Snížení
MJ o

Cena za
MJ bez
DPH v Kč

Cena snížení
bez DPH v Kč

bod

50

7

500

3 500

bod

10

9

500

4 500

100
bm

140

19

1 200

22 800

30

30

1 000

30 000

100
bm

35

5

1 200

6 000

ks

130

64

90

5 760

ks

450

54

90

4 860

ha

500

28

100

2 800

ha

500

28

350

9 800

ha

42

28

500

14 000

km

20

14

2 000

28 000

500

28

100

2 800

MJ

ks

Stabilizace plastovou značkou

1.7.

Dokumentace nároků vlastníků
pro vypracování návrhu
nového uspořádání

2.1.

Vypracování plánu společných
zařízení

2.2.

Výškopisné zaměření
zájmového území v trvalých
porostech vč. lesních
Potřebné podélné a příčné
profily pro stanovení plochy
záboru půdy vč. geologického
průzkumu
Vypracování návrhu nového
uspořádání pozemků

2.3.

2.5.

ha

b) Snižuje se celková cena díla o 134 820 Kč bez DPH na částku 1 751 940 Kč bez DPH.

2. Do článku X. Jiná ujednání se vkládá odstavec 12 v tomto znění:
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup
k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a
bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři
zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují, a zhotovitel
nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat,
přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace
předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními
předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními
údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště.

Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalšími souvisejícími
právními předpisy.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní SOD včetně dodatků č. 1 a č. 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem,
se nemění.
2. Tento dodatek č.3 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel
a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen
za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Náchodě dne: 15. 10. 2018

V Hradci Králové dne: 16. 10. 2018

……………………………….
Ing. Pavel Kafka

………………………………….
Jiří Foltán

vedoucí Pobočky KPÚ Náchod

jednatel společnosti

