Číslo smlouvy objednatele: 385-2015-508101/3
Číslo smlouvy zhotovitele:
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 385-2015-508101
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
Fakturační adresa:

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka
Chomutov
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký
kraj
Ing. Martin Vrba
Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
+420 725 901 470
s.trnkova@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

dále jen „objednatel“
Zhotovitel:
Ing. Václav Kellner
sídlo:
Kolová 149, 360 01 Kolová
zastoupený:
Ing. Václavem Kellnerem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Václav Kellner
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Václav Kellner
Tel.:
xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:
qsbny8f
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxx
IČ:
11393807
DIČ:
CZ11393807
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: --Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: Ing.
Václav Kellner
Osoba odpovědná (odborné způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
komplexních pozemkových úprav: Ing. Václav Kellner
dále jen „zhotovitel“.
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Čl. I.
Předmět a účel dodatku
1. Při terénním průzkumu bylo zjištěno, že pozemky p.č. 280/4, 280/5, 280/6, 280/7 a 280/8
zůstanou po pozemkové úpravě při současném vnitřním obvodu nepřístupné (není zde žádná
oficiální přístupová cesta). Pozemky jsou ze tří stran ohraničeny silnicí I. třídy, ze kterých není
možné připravit sjezd k uvedeným pozemkům. Na kontrolním dni zpracovatel navrhl změnu
vnitřního obvodu a tím možnost zpřístupnění pozemků z klidové části od obce.
2. Vzhledem k potřebě provést terénní geodetické práce a zopakovat celý postup ohledně
zjišťování hranic ve změněné části, včetně zápisu dílčích GP do katastru nemovitostí, tak, aby
bylo možno pokračovat na dalších etapách pozemkové úpravy, dohodly se obě smluvní strany
na úpravě termínů těchto jednotlivých etap: 3.1.3. – Rozbor současného stavu ze dne
30.9.2016 na 31.1.2017; 3.1.6 – Dokumentace soupisu nároků ze dne 30.9.2016 na 31.3.2017;
3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně veškerých dílčích podetap 3.2.1.1.,
3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4.) ze dne 31.8.2017 na 31.1.2018; 3.2.2. – Vypracování návrhu
nového uspořádání ze dne 31.1.2018 na 31.8.2018. Dále se obě smluvní strany dohodly na
posunu termínu odevzdání Návrhových prací celkem ze dne 30.6.2018 na 31.10.2018. Úprava
termínů jednotlivých etap neovlivní konečný termín ukončení prací dle smlouvy o dílo.
3. Změny se provádí v příloze ke SoD – 3.1.3. – Rozbor současného stavu; 3.1.6 – Dokumentace
soupisu nároků; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně veškerých dílčích
podetap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4.); 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání
a Návrhové práce celkem.



Příloha ke smlouvě o dílo – odst. 3.1.3., 3.1.6., 3.2.1., 3.2.2. a Návrhové práce celkem se mění
takto

Hlavní fakturační celek/ dílčí
fakturační celek

MJ

Počet MJ

Cena za MJ
bez DPH
v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

Termín ukončení

3.1. Přípravné práce
3.1.3

Rozbor současného stavu

ha

300

200

60 000

31.1.2017

3.1.6.

Dokumentace k soupisu nároků
vlastníků

ha

300

240

72 000,-

31.3.2017

ha

300

350

105 000,-

31.1.2018

100
bm

40

500

20 000,-

ha

2

5 000

10 000,-

3.2. Návrhové práce
Vypracování plánu společných
3.2.1
zařízení
Předběžný inženýrsko
geologický průzkum pro
opatření sloužící ke
zpřístupnění pozemků
3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko
geologický průzkum pro
vodohospodářská a protierozní
opatření
Výškopisné zaměření
zájmového území v obvodu
3.2.1.2.
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé
porosty
Potřebné podélné a příčné
profily liniových staveb PSZ
3.2.1.3
pro stanovení ploch záboru
půdy stavbami

31.1.2018
ha

300

300

90 000,-

100
bm

40

500

20 000,-
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Potřebné podélné a příčné
profily vodohospodářských
PSZ pro stanovení ploch záboru
půdy stavbami
Vypracování návrhu nového
uspořádání pozemků
3.2.2.
k vystavení dle § 11 odst. 1
zákona
Návrhové práce celkem
3.2.1.4.

100
bm

0

ha

300

0

400

120 000,-

31.8.2018

374 000,-

31.10.2018

Čl. II.
Ostatní ujednání
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha ke SoD – KoPÚ Skršín.
2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 385-2015 -508101
uzavřené dne 15.6.2015 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1 , dodatkem č. 2 a dodatkem č.
3 smlouvu o dílo.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve
dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 29.09.2016

V ……………… dne 20.09.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………………………
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

……………………………………….
Ing. Václav Kellner, majitel

Příloha:
1. Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo – KoPÚ Skršín
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