Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 ze dne 26.7.2018

I.
Strany dodatku
Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo:
Zastoupen:

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro
Liberecký kraj
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký
kraj, Pobočka Semily
xxxxxxxxxxxx
semily.pk@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:
V technických záležitostech oprávněn
jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
dále jen „objednatel“
Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:
V technických záležitostech oprávněn
jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:

Osoba odpovědná (úředně
oprávněná) za zpracování návrhu
KoPÚ:

Sdružení Geodézie Východní Čechy spol.
s r.o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
J.Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Ing. Alešem Černým, jednatelem
Ing. Aleš Černý, jednatel
xxxxxxxxxxxx zeměměřický inženýr
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Xkh752j
ČSOB a.s. Hradec králové
230615/0300
45536058
CZ45536058

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 1583

xxxxxxxxxxxx
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dále jen „zhotovitel“
uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 ze dne 26.7.2018 uzavřené
mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
•

Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rakousy, bod 3.4.3. , 3.4.4. a 3.4.5.

který zní:

Hlavní celek / dílčí část

3.4.

3.4.3

Přípravné práce
Zjišťování hranic obvodů
KoPÚ, geometrický plán pro
stanovení obvodů KoPÚ,
předepsaná stabilizace dle
vyhl. č. 357/2013 Sb.
Zjišťování hranic pozemků
neřešených dle § 2 zákona
Vyhotovení podkladů pro
případnou změnu katastrální
hranice

Cena bez DPH Termín dle čl. 5.1.
celkem v Kč
smlouvy o dílo

MJ

Počet MJ

Cena za MJ
bez DPH v Kč

100 bm

100

4 000

400 000

30.1.2020

100 bm

20

4 000

80 000

30.1.2020

100 bm

55

1 000

55 000

30.1.2020

3.4.4.

Rozbor současného stavu

ha

141

500

70 500

15.2.2020

3.4.5.

Dokumentace k soupisu
nároků vlastníků pozemků

ha

141

570

80 370

30.3.2020

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:
Cena bez DPH Termín dle čl. 5.1.
celkem v Kč
smlouvy o dílo

MJ

Počet MJ

Cena za MJ
bez DPH v Kč

100 bm

94

4 000

376 000

Zjišťování hranic pozemků
neřešených dle § 2 zákona

100 bm

0

4 000

0

Vyhotovení podkladů pro
případnou změnu katastrální
hranice

100 bm

0

1 000

0

3.4.4. Rozbor současného stavu

ha

132

500

66 000

15.2.2020

Dokumentace k soupisu
nároků vlastníků pozemků

ha

132

570

75 240

31.5.2020

Hlavní celek / dílčí část
3.4.

3.4.3

3.4.5.

Přípravné práce
Zjišťování hranic obvodů
KoPÚ, geometrický plán pro
stanovení obvodů KoPÚ,
předepsaná stabilizace dle
vyhl. č. 357/2013 Sb.
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30.3.2020

III.
Zvláštní ustanovení
Tento dodatek byl vypracován z důvodu úpravy počtu MJ v souvislosti s jejich upřesněním dle
skutečnosti na základě zjišťování a stanovení průběhu hranic obvodů KoPÚ.
Při zjišťování hranic pozemků s jednotlivými vlastníky se ukázalo jako účelné některé
z pozemků původně vyčleněných mezi pozemky dle § 2 zákona neřešené zařadit mezi
pozemky dle § 2 zákona řešené, některé z obvodu pozemkových úprav zcela vyloučit.
Ke změně katastrální hranice oproti původnímu předpokladu nedojde. Návrh zpracovatele na
odstranění spůlné katastrální hranice, probíhající středem toku řeky Jizery, který byl předložen
dotčeným obcím dne 4.3.2019 k vyjádření, byl zástupci obcí Rakousy (vyjádření č.j. SPU
245744/2019 ze dne 13.3.2019) a Malá Skála (k.ú. Vranové), (vyjádření č.j. SPU 243681/2019
ze dne 22.5.2019) zamítnut.
Následně v souvislosti se stabilizací skutečného rozsahu obvodu KoPÚ dochází i k úpravě poklesu počtu MJ u následujících dílčích etap plnění 3.4.4. a 3.4.5.
Zároveň dochází tímto dodatkem k posunu termínů dokončení dílčích etap plnění 3.4.3 a 3.4.5.
K časovému posunu termínu plnění dílčí etapy 3.4.3. dochází nezávisle na zpracovateli, který
požadovanou dokumentaci předal příslušnému katastrálnímu pracovišti dne 19.12.2019 ke
kontrole a potvrzení GP. Z vyjádření Katastrálního pracoviště Semily (č.j. SPU 048366/2020)
ze dne 4.2.2020 vyplývá, že z kapacitních důvodů nebylo schopno požadovanou dokumentaci
potvrdit v obvyklém termínu. V souvislosti s pozdějším termínem potvrzení a zápisu GP se
objednatel a zhotovitel dohodli na časovém posunu termínu etapy 3.4.3 a stejném časovém
posunu termínu plnění i etapy následující (3.4.5.).

IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 833-2018-541101 ze dne 26.7.2018 zůstávají v platnosti
beze změny.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Semilech dne 13.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

…………………………………….
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ

………………………………
Ing. Aleš Černý, jednatel
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