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DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 1604-2012-130723 a evidenční číslo zhotovitele 03PULI - 2288 - 3010/12, uzavřené
podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona č. 303/2013 Sb.,
změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 19. 09. 2012
a ve znění pozdějších dodatků smlouvy (dále jen „Smlouva“),
SMLUVNÍ STRANY
O b j e d n a t e l:
ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb,
tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Hana Berkovcová, odborný rada,
tel.: XXXXXXXXXX, e- mail: XXXXXXXXXX
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Právní forma: organizační složka státu
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
a
Z h o t o v i t e l:
Sdružení VRV - AGP
Adresa: Nábřežní 4, 150 56, Praha 5
Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním
nabídky
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX
Kontaktní spojení:
kontaktní osoba: XXXXXXXXXX
adresa: Divize 03 - Nábřežní 4, 150 56 Praha
e-mail: XXXXXXXXXX
číslo telefonu: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
V souladu s ustanovením článku XI. bodu 4. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 6 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1 tohoto Dodatku.

Čl. 1
Vymezení rozsahu změn
1) Změna termínu odevzdání dílčího fakturačního celku (dále jen „FC“):
Dílčí FC 3.2. – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
Na základě novelizace zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů ve znění pozdějších předpisů, došlo mimo jiné i ke změně zákona č. 139/2002Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
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zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tato změna se týkala i § 11 odst. 8 zákona
kde je uvedeno, že schválený návrh je závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo
přechodu vlastnických práv a toto rozhodnutí musí být vydáno nejpozději do 6 ti měsíců po nabytí právní moci
rozhodnutí o schválení návrhu.
Termín ukončení dílčího FC 3. 2. se mění z původního termínu ukončení do 7 měsíců od výzvy zadavatele na
nový termín ukončení do 5 měsíců od výzvy zadavatele.
Příloha č. 1 smlouvy se mění následovně:
Původní údaj:
Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek
3.

MJ

Počet
MJ

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

3.2 Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Cena za MJ
bez
DPH v Kč

Cena bez
DPH
celkem v Kč

Termín
ukončení

termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele

ha

409

250

102 250

7 měsíců

MJ

Počet
MJ

Cena za MJ
bez
DPH v Kč

Cena bez
DPH
celkem v Kč

Termín
ukončení

Nový údaj:
Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek
3.

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

3.2 Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

ha

409

termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele

250

102 250

5 měsíců

Termíny plnění následujících fakturačních celků zůstávají beze změny dle platné přílohy č. 1 smlouvy o dílo.

Čl. 2.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 6 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 19.4.2017

V Praze dne: 26.4.2017

……………………………………
Ing. Vratislav Vaigelt
vedoucí Pobočky Cheb
Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb

……………………………………
Ing. František Smrčka
ředitel divize 03, VRV a.s.
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