Číslo smlouvy objednatele: 161-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/012

DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský
kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněni jednat:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK
Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín
xxx
Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
xxx
xxx

Adresa:
Tel.:
E-mail:

xxx
xxx

ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

z49per3
xxx
xxx
01312774
není plátcem DPH

dále jen „objednatel“
Zhotovitel:
AGERIS s.r.o.
sídlo:
Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený:
RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
RNDr. Josef Glos, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
xxx
Tel.:
xxx
E-mail:
xxx
ID DS:
zr6jqnz
Bankovní spojení:
xxx
Číslo účtu:
xxx
IČ:
25576992
DIČ:
CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
KOS v Brně, oddíl c, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností
v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:
xxx
dále jen „zhotovitel“.
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou.
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V souladu s článkem VI. odst. 6.2. SoD ze dne 24. 3. 2015 ve znění dodatků se upravují měrné jednotky
dílčích částí 3.1.4. a 3.1.6. u fakturačního celku přípravných prací, dílčích částí 3.2.1., 3.2.2.
u fakturačního celku návrhových prací a fakturačního celku mapové dílo tak, jak je uvedeno
v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, podle skutečně zpracovaných měrných
jednotek.
FC 3.1. Přípravné práce:
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické
plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
– počet 340 MJ se snižuje na 336 MJ
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
– počet 1516 MJ se snižuje na 1431 MJ
FC 3.2. Návrhové práce:
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
– počet 1516 MJ se snižuje na 1431 MJ
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
– počet 1516 MJ se snižuje na 1431 MJ
FC 3.3. Mapové dílo:
– počet 1516 MJ se snižuje na 1431 MJ
K úbytku měrných jednotek došlo vyloučením chatové oblasti Vápenky z obvodu pozemkových úprav
pro nesouhlasy vlastníků pozemků dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dále se tímto dodatkem, v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD ze dne 24. 3. 2015 ve znění dodatků
upravuje termín ucelené části fakturačního celku přípravných prací 3.1.6. tak, jak je uvedeno
v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.
FC 3.1. Přípravné práce:
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
– termín 15. 10. 2016 se mění na 25. 11. 2016
Důvodem prodloužení termínu je dodatečné rozšíření obvodu pozemkových úprav o navazující parcely
v katastrálním území Suchov.
Čl. VI.
Cena za provedení díla
6.1. Rekapitulace ceny:
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH

1 846 025,- Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH

2 213 350,- Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH

286 200,- Kč

4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH

240 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH

4 585 575,- Kč

DPH 21% v Kč

962 971,- Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH

5 548 546,- Kč

Ostatní části smlouvy se nemění.
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Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále
prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz
toho připojují své podpisy.
V Brně dne 14. 10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

…………………………………
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

…………………………………………..
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

Příloha:
1. Příloha ke Smlouvě o dílo
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