č. objednatele 1: 5/2013 - 537100
č. objednatele 2: TPR/13/059
č. zhotovitele: 92/2013

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2013
Smluvní strany:
Objednatel č. 1:

Česká republika – Stání pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj

Adresa:
nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
V smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
pro Středočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí KPÚ
pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník
XXXXXXXXX odborný rada
KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka
Rakovník
Bankovní spojení: XXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXX
IČ/DIČ:
01312774/ CZ01312774
(dále jen „objednatel č. 1“)
Objednatel č. 2.:
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Adresa:
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
V smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXX
IČ/DIČ:
659 93 390/ CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)
a
Z h o t o v i t e l:
GEPARD, s.r.o.
Adresa:
Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupený:
Ing. Miloslavem Jebavým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Miloslav Jebavý
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý
Bankovní spojení:
XXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXX
IČ/DIČ:
61499552/CZ61499552
(dále jen „zhotovitel“)
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 30558.
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Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové
úpravy v k. ú. Řevničov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele
ze dne 19. 8. 2016 o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPU Řevničov – více práce.
Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v souladu se zněním čl. VII odst. 2
smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:
1) Z objektivního důvodu na straně objednatele č. 1 se nahrazuje:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat původní znění Ing. Miroslav Vlasák, CSc., novým
zněním Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj.
2.) Příloha č. 1 ke KoPÚ v k. ú. Řevničov se upravuje následovně.
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
Mění se celkový počet MJ tj. 118 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 120. V této
návaznosti se mění i cena. Stávající cena 236.000,- Kč bez DPH (118 MJ x 2000,00 Kč/MJ) se
nahrazuje novou cenou 240.000 Kč bez DPH (120 MJ x 2000,00 Kč/MJ).
Mění se stabilizace plastovou značkou t.j. 135 bodů se nahrazuje skutečným počtem bodů tj.
140. V této návaznosti se mění i cena.
Stávající cena 9.450,- Kč bez DPH (135 x 70,00 Kč/bod) se nahrazuje novou cenou 9.800,- Kč
bez DPH (140 x 70,00 Kč/bod).
Celková cena za etapu 1. 5. se mění z původní celkové částky 245.450,- Kč bez DPH a
nahrazuje se cenou novou 249.800,- Kč bez DPH.
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.
Mění se celkový počet MJ tj. 461 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 465. V této
návaznosti se mění i cena. Stávající cena 184.400,- Kč bez DPH (461 MJ x 400,00 Kč/MJ) se
nahrazuje novou cenou 186.000 Kč bez DPH (465 MJ x 400,00 Kč/MJ).
Mění se stabilizace plastovou značkou t.j. 17 bodů se nahrazuje skutečným počtem bodů tj. 25.
V této návaznosti se mění i cena.
Stávající cena 1.190,- Kč bez DPH (17 x 70,00 Kč/bod) se nahrazuje novou cenou 1750,- Kč
bez DPH (25 x 70,00 Kč/bod).
Celková cena za etapu 1. 6. se mění z původní celkové částky 185.590,- Kč bez DPH a
nahrazuje se cenou novou 187.750,- Kč bez DPH.
Termín předání výše uvedených etap: 31. 10. 2016


Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.



Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.



Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž
každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
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Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve
dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má
váhu originálu.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne ………………..

V Karlových Varech dne …………..

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

……………………………
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

………………………………

BC. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne ……………
Z a z h o t o v i t e l e:

……………………………
Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

Přílohy:
1. Sdělení zhotovitele ze dne 19. 8. 2016 (SPU 441173/2016/Rőm)
2. Příloha č. 1 ke SOD č. obj. 5/2013 – 537100, č. zhotov. 92/2013
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Příloha č. 2
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Rakovník Lubenská 2250 269 01 Rakovník
Je/107/16

Praha, 19. 8. 2016

Věc: Úprava počtu měrných jednotek pro KoPÚ Řevničov - vícepráce
Vážení objednatelé,
dle Smlouvy o dílo č. 5/2013 - 537100 o zhotovení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Řevničov (dále
jen Smlouva) Vám do 31. 10. 2016 předáme dokumentaci fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu
nového uspořádání pozemků.
Na pracovní schůzce s objednateli (KPÚ pro Středočeský kraj a Ředitelství silnic a dálnic ČR) dne 17. 8.
2016 bylo dohodnuto, že dosavadní jednáni o novém uspořádání pozemků s vlastníky XXXXXXXXX (LV
XXXXXXXXX) a XXXXXXXXX (LV XXXXXXXXX) bylo natolik problematické, že je potřebné vyloučit jejich
pozemky z pozemkové úpravy.
Z hlediska návrhu nového uspořádáni pozemků to není problém, protože oběma vlastníkům se vydávají
jejich původní pozemky v nezměněné podobě.
Blok dvou parcel č. XXXX a XXXX vlastníka XXXXXXXXX (LV XXXXXXXXX) bude přeřazen mezi pozemky
neřešené dle § 2 zákona.
Položka 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
- vytyčení pozemků - bude navýšena o 4 MJ (na celkových 465 MJ), tj. o 1 600,- KČ (na celkových 186
000,- Kč)
- stabilizace plastovým znakem - bude navýšena o 8 bodů (na celkových 25 bodů), tj. o 560,- Kč (na
celkových 1 750,- Kč)
Parcela č. XXXX vlastníka XXXXXXXXX (LV XXXXXXXXX) bude přiřazena k zastavitelnému území obce a
vyloučena z pozemkové úpravy.
Položka 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
- vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů - bude navýšena o 2 MJ
(na celkových 120 MJ), tj. o 4 000,- Kč (na celkových 240 000,- Kč)
- stabilizace plastovým znakem - bude navýšena o 5 bodů (na celkových 140 bodů), tj. o 350,-Kč (na
celkových 9 800,- Kč)
Předpokládaná celková cena bez DPH se tak navýší o 6 510,- Kč. Dle
skutečného množství MJ je možné dodatkem upravit Smlouvu.

M'

S pozdravem

Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

GEPARD, s.r.o.
ŠtefiniKova 77/52
150 00 Praha 5

Bankovní spojeni.
tel: XXXXXXXXXXXXX teWax:
XXXXXXXX
XXXXXXXXXX
E-rnaH:
Ič: 61499552
AZC«rt EU
XXXXXXXX
Olč: CZ61499552 XXXXXXXX
ISO >001
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Méstským soudem v Praze, oddíl C. vloíka 30558
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