Dodatek č. 4
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 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 :

GEOŠRAFO, s.r.o.

Adresa:

Zemědělská 1091/3b, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Zastoupený:
Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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.
C 9769.

II. PŘEDMĚT DODATKU
1. V důsledku rozhodování odvolacího orgánu, při kterém bylo dne 2.4.2019 zrušeno původní
rozhodnutí objednatele o schválení návrhu KoPÚ Rychnovek (č.j. SPÚ 408371/2018 ze dne
19.11.2018), je objednatel povinen pokračovat v řízení dle závazných instrukcí odvolacího orgánu
a provést určité úkony znovu. To se promítá mimo jiného do změny závazku ze smlouvy dle § 222
odst. 4 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 86/2009 ze dne
21.4.2011 a dodatků č. 1, 2 a 3, resp. Přílohy č. 1 k této smlouvě o dílo.
3. Článek VII. Cena za provedení díla se v důsledku dodatečných prací mění následovně:
a) Fakturovány budou dodatečné práce dle počtu měrných jednotek skutečně provedených.
b) Jednotkové položkové ceny v jednotlivých fakturačních celcích dle Přílohy 1 k SOD zůstávají
beze změny.
c) Předpokládaný rozsah dodatečných prací v jednotlivých částech díla:
1.7. Aktualizace dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání
v maximálním rozsahu 472 ha, v předpokládané hodnotě 47 200 Kč bez DPH.
2.5. Vypracování aktualizovaného návrhu nového uspořádání v maximálním rozsahu 472 ha,
v předpokládané hodnotě 47 200 Kč bez DPH.
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ v počtu 4 ks, v předpokládané hodnotě
20 000 Kč bez DPH.
Při tomto předpokládaném (maximálním) rozsahu dodatečných prací se celková cena díla bez DPH
zvyšuje o 114 400 Kč, na částku 1 866 340 Kč.
4. Na základě vzájemného projednání se tímto stanovuje termín dokončení aktualizace části díla 1.7.
– Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu na termín 60 kalendářních dnů od
podpisu tohoto dodatku č. 4.
Termín dokončení části díla 2.5. - aktualizovaného návrhu nového uspořádání pozemků se
stanovuje na termín 245 dní od podpisu tohoto dodatku č. 4.
Termín předložení části díla 2.6. (kompletní dokumentace návrhu KoPÚ) se stanovuje na 30 dnů
od výzvy objednatele.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní SOD včetně dodatků č. 1, 2 a 3, která nejsou dotčena tímto dodatkem,
se nemění.
2. Tento dodatek č. 4 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel
a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl
uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Náchodě dne: 4. 9. 2019

V Hradci Králové dne: 4. 9. 2019

……………………………….
Ing. Pavel Kafka

………………………………….
Jiří Foltán

vedoucí Pobočky KPÚ Náchod

jednatel společnosti

