Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101
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
Bc. Kateřina Pokorná, KPÚ pro Liberecký
Kraj, Pobočka Semily
xxxxxxxxxxxxxxx
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
xxxxxxxxxxxxxx zeměměřický inženýr
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Xkh752j
ČSOB a.s. Hradec králové
230615/0300
45536058
CZ45536058

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 1583

xxxxxxxxxxxxx
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dále jen „zhotovitel“
uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 uzavřené mezi objednatelem
na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
1.

Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rakousy, bod 3.4.3. ve znění dodatku č. 2
Hlavní celek / dílčí část

Přípravné práce
Zjišťování hranic obvodů
KoPÚ, geometrický plán pro
3.4.3
stanovení obvodů KoPÚ,
doplnění
předepsaná stabilizace dle
vyhl. č. 357/2013 Sb.

MJ

Počet MJ

Cena za MJ
bez DPH v Kč

100 bm

13

4 000

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

3.4.

52 000

31.1.2021

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:
Hlavní celek / dílčí část
Přípravné práce
Zjišťování hranic obvodů
KoPÚ, geometrický plán pro
3.4.3
stanovení obvodů KoPÚ,
doplnění
předepsaná stabilizace dle
vyhl. č. 357/2013 Sb.

MJ

Počet MJ

Cena za MJ
bez DPH v Kč

100 bm

16

4 000

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

3.4.

64 000

31.1.2021

III.
Zvláštní ustanovení
Tento dodatek byl vypracován v návaznosti na dodatek č. 2 z důvodu provedení
změny/zmenšení obvodu upravovaného území v návaznosti na podaný nesouhlas vlastníků
se zařazením pozemků pod § 3 odst. 3 zákona, evidovaných na listu vlastnictví č. 56 v k. ú.
Rakousy, jejichž jsou spoluvlastníky, do obvodu Komplexních pozemkových úprav (dále jen
„KoPÚ“) v k. ú. Rakousy. V návaznosti na vyjádření nesouhlasu a neochoty vlastníka účastnit
se řízení o KoPÚ rozhodla pobočka o vyjmutí předmětných pozemků z obvodu KoPÚ.
Při vlastním zjišťování hranic obvodů upravovaného území (doplnění etapy 3.4.3 v souladu
s dodatkem č. 2) v terénu, uskutečněném dne 18.11.2020, vyvstala potřeba vyřešení
vlastnických vztahů pod komunikací, dělící vlastnictví spoluvlastníků evidovaných na listu
vlastnictví č. 56, pro zdárné pokračování prací na návrhu KoPÚ. Důvodem jsou především
problematické vztahy obce a spoluvlastníků, evidovaných na listu vlastnictví č. 56.
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Vzhledem k výše uvedenému dochází k nárůstu objemu geodetických prací spojených
s etapou 3.4.3 doplnění „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení
obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ o další 3 MJ na celkový počet
16 MJ. Tento objem prací proplatí objednatel tak, že počet MJ pro vícepráce vynásobí
jednotkovou nabídkovou cenou uvedenou v příloze č. 1 původní smlouvy, která pro dílčí etapu
plnění 3.4.3 činí 4 000,-- Kč bez DPH.
Dochází tak k navýšení ceny oproti dodatku č. 2 o 12 000,- Kč bez DPH, tj. o 14 520,- Kč
s DPH.
Termín pro dokončení etapy plnění 3.4.3 doplnění, týkající se víceprací, který byl stanoven
dodatkem č. 2 do 31.1.2021, zůstává nezměněn.

IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 833-2018-541101 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.
Dodatek č. 3 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.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Liberci dne 15.12.2020

V Hradci Králové dne 8.12.2020

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

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