Dodatek č. 4
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
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xkh752j
ČSOB a.s. Hradec králové
230615/0300
45536058
CZ45536058

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 1583

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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dále jen „zhotovitel“
uzavírají Dodatek č. 4 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 uvedené změně smlouvy ve znění dodatků:
•

Změna termínu ukončení etapy 3.5 – Návrhové práce, uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 833-2018-541101 – KoPÚ Rakousy, a to následovně:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo, bod 3.5, části 3.5.1. - 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) - a 3.5.2. které
zní:

MJ

Počet MJ

Cena za MJ
bez DPH v Kč

Vypracování plánu
společných zařízení

ha

141

760

107160

Výškopisné zaměření
zájmového území v obvodu
3.5.i.a)
KoPÚ v trvalých a mimo
trvalé porosty

ha

50

1000

50000

Hlavní celek / dílčí část
3.5.

3.5.1.

Návrhové práce

Potřebné podélné profily,
příčné řezy a podrobné
3.5.i.b) situace liniových staveb
PSZ pro stanovení plochy
záboru půdy stavbami
Potřebné podélné profily,
příčné řezy a podrobné
situace
3.5.i.c) vodohospodářských
staveb PSZ pro stanovení
plochy záboru půdy
stavbami
3.5.2.

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

Vypracování návrhu
nového uspořádání
pozemků k vystavení dle §
11 odst. 1 zákona

31.3.2021
100 bm

50

550

27500

100 bm

10

900

9000

ha

141

920

129720

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo bod 3.5, části 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c), a 3.5.2.
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30.9.2021

Hlavní celek / dílčí část
3.5.

MJ

ha

Výškopisné zaměření
zájmového území v obvodu
3.5.i.a)
KoPÚ v trvalých a mimo
trvalé porosty

ha

Potřebné podélné profily,
příčné řezy a podrobné
3.5.i.b) situace liniových staveb
PSZ pro stanovení plochy
záboru půdy stavbami
Potřebné podélné profily,
příčné řezy a podrobné
situace
3.5.i.c) vodohospodářských
staveb PSZ pro stanovení
plochy záboru půdy
stavbami
3.5.2.

Cena za MJ
bez DPH v Kč

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

Návrhové práce
Vypracování plánu
společných zařízení

3.5.1.

Počet MJ

Vypracování návrhu
nového uspořádání
pozemků k vystavení dle §
11 odst. 1 zákona

128

50

760

97280

1000

50000

31.7.2021
100 bm

50

550

27500

100 bm

10

900

9000

ha

128

920

117760

31.1.2022

III.
Zvláštní ustanovení
Dne 15.3.2021 objednatel obdržel od zhotovitele žádost (č.j. SPU 090675/2021) o prodloužení
termínu ukončení etapy 3.5 Návrhové práce – uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8332018-541101 – KoPÚ v k.ú. Rakousy.
K prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
dochází z důvodu stále trvajících mimořádných opatření vyhlášených vládou České republiky
v souvislosti s aktuální celospolečenskou zdravotní krizí (COVID-19).
Po posledním možném jednání ve věci návrhu PSZ (21.9.2020) Pobočka Semily obdržela od
dvou skupin vlastníků protichůdné dokumenty k návrhu cestní sítě, které značně
zkomplikovaly vytváření PSZ. Kvůli pandemii spojené s COVID-19 navíc seznámení členů
sboru zástupců s PSZ mohlo proběhnout pouze elektronickou cestou. Stalo se tak až na konci
února 2021. V tuto chvíli běží lhůta pro vyjádření dotčených organizací, správců sítí a orgánů
státní správy k PSZ.
S odkazem na předchozí (z důvodu zásahu vyšší moci v podobě nařízených opatření) dochází
i k posunu termínu pro ukončení dílčí etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání
pozemků k vystavení. Termín pro dílčí etapu plnění 3.5.2. je posunut vzhledem k posunu

3

termínu předchozí etapy adekvátně dle původního položkového výkazu Smlouvy (tj. 6 měsíců
od termínu ukončení etapy 3.5.1.).
Zároveň tento dodatek zohledňuje změnu MJ dílčích etap 3.5.1. a 3.5.2., a to v souvislosti s
provedením změny/zmenšení obvodu upravovaného území v návaznosti na Dodatek č. 3.
Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě MJ etap plnění 3.5.1, 3.5.2 a
termínů těchto fakturačního celků, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 833-2018-541101 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.
Dodatek č. 4 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 Liberci dne 31.3.2021

V Hradci Králové dne 17.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

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

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