číslo smlouvy objednatele: 973-2018-525203/1
číslo smlouvy zhotovitele: GB20182S007

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vlčnov uzavřené dne
12. 9. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
Sídlo:
Adresa:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov
Zarámí 88, 760 01 Zlín
Ing. Mladou Augustinovou
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky
Uherské Hradiště
Ing. Roman Hák, odborný rada Pobočky
Uherské Hradiště

Adresa:

Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon:
E-mail :
Osoba administrující veřejnou zakázku :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

x x x x x x x x x x, +420 727 956 372
d.baumrukrova@spucr.cz, r.hak@spucr.cz
xxxxxxxxxx
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

GB-geodezie spol. s r.o.

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:
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ing. Zdeněk Láska, jednatel
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
4pq7xj6
Komerční banka, a.s.
115-6799070217/0100
26271044 / CZ26271044
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
xxxxxxxxxx

Smlouva o dílo
Úvodní ustanovení
1.

Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu
„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vlčnov“ (dále jen „smlouva“).

2.

Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlčnov“. Jedná se o samostatné méněpráce.
Důvodem snížení je skutečnost, že na základě upřesnění obvodů KoPÚ dochází ke změně
počtu měrných jednotek u fakturačních celků 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6.
Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí minus
78 509 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,96 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění
smlouvy takto:

Článek I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže
uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ,
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
195 MJ x 5500 Kč = 1 072 500 Kč
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
1799 MJ x 329 Kč = 591 871 Kč
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
1799 MJ x 600 Kč = 1 079 400 Kč
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
1799 MJ x 1300 Kč = 2 338 700 Kč
3.6.

Mapové dílo
1799 MJ x 200 Kč = 359 800 Kč

Článek II.
Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:
6.1.

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky,
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
3 906 371,00 Kč
Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
3 823 100,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH

359 800,00 Kč

Celková cena díla bez DPH

8 089 271,00 Kč

DPH 21%

1 698 746,91 Kč

Celková cena díla včetně DPH

9 788 017,91 Kč
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6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo
6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám
sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré
práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k
řádnému dokončení díla.
6.1.2.Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných
jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých
zhotovitelem.
Článek III.
1.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 9. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

2.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GB-geodezie, spol. s.r.o.
Ing. Zdeněk Láska
jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x x
Ve Zlíně dne 14. 8. 2020
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