Číslo smlouvy objednatele: 385-2015-508101/4
Číslo smlouvy zhotovitele:
DODATEK Č. 4 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. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitelem KPÚ
pro Ústecký kraj
Ing. Pavel Pojer
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:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený:
Ing. Václavem Kellnerem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Václav Kellner
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Václav Kellner
Tel.:
xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:
qsbny8f
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxx
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. Na základě jednání s vlastníky se obě smluvní strany dohodly na rozšíření obvodu zájmového
území KoPÚ Skršín a to z důvodů dořešení vlastnických vztahů, vyřešení protipovodňových
opatření a zachování návaznosti vlastnictví do vedlejších katastrálních území. Tím dojde
k navýšení počtu měrných jednotek ve fakturačních celcích 3.1.2. – Podrobné zaměření
polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty; 3.1.3. – Rozbor současného stavu; 3.1.6. –
Dokumentace soupisu nároků; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.2. –
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty; 3.2.2
– Vypracování návrhu nového uspořádání k vystavení a 3.3. – Mapové dílo o 33 ha, z původních
300 ha na 333 ha. Dále dochází k navýšení počtu měrných jednotek ve fakturačním celku 3.1.4
– Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu KoPÚ, geometrické
plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a to o 26 MJ. Tímto
dochází k navýšení ceny z původních 1 139 000 Kč bez DPH (dle SoD č. 385-2015-508101 a
jejích dodatků č. 1, 2 a 3) na 1 254 500 Kč bez DPH. Termín odevzdání dodatečných služeb u
odevzdaných etap je následující: etapy 3.1.2. a 3.1.4. je termín odevzdání 31.1.2018 a etapy
3.1.3. a 3.1.6. je termín odevzdání 31.3.2018.
2. Dále se obě smluvní strany dohodly, v návaznosti na výše uvedené, kdy dojde k novým
terénním geodetickým pracím a je třeba zopakovat celý postup ohledně zjišťování hranic
v uvedených částech, včetně zápisu dílčích GP do katastru nemovitostí, tak aby bylo možné
pokračovat na dalších etapách pozemkových úprav, na posunu termínů odevzdání u etap
návrhových prací a to následovně: etapa 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.) termín odevzdání 31.10.2018;
3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání termín odevzdání 30.4.2019.
3. Změny se provádí v čl. VI odst. 6.1. SoD a v příloze ke SoD - odst 3.1.2. – Podrobné zaměření
polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty; 3.1.3. – Rozbor současného stavu; 3.1.4 –
Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu KoPÚ, geometrické
plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; 3.1.6. –
Dokumentace soupisu nároků; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.2. –
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty; 3.2.2
– Vypracování návrhu nového uspořádání k vystavení a 3.3. – Mapové dílo

-

Čl. VI odst. 6 se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH

650 450,- Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH

408 650,- Kč

3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH

133 200,- Kč

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

110 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH
DPH 21%

1 302 300,- Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH

1 575 783,- Kč

-

273 483,- Kč

Příloha ke smlouvě o dílo – odst. 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.6., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3.,
3.2.1.4., 3.2.2. a 3.3. se mění takto:
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Hlavní fakturační celek/ dílčí
fakturační celek
3.1. Přípravné práce
Podrobné zaměření polohopisu
v obvodu KoPÚ v trvalých
porostech
Podrobné zaměření polohopisu
3.1.2.
v obvodu KoPÚ mimo trvalé
porosty
Podrobné zaměření polohopisu
v obvodu KoPÚ mimo trvalé
porosty

Počet MJ

Cena za MJ
bez DPH
v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

Termín ukončení

26

400

10 400,-

31.7.2016

274

650

178 100,-

31.7.2016

33

800

26 400,-

31.1.2018

300

200

60 000,-

31.1.2017

33

300

9 900,-

31.3.2018

89

2 300

204 700,-

31.7.2016

26

2 600

67 600,-

31.1.2018

300

240

72 000,-

31.3.2017

33

350

11 550,-

31.3.2018

ha

333

350

116 550,-

31.10.2018

100
bm

40

500

20 000,-

ha

2

5 000

10 000,-

ha

333

300

99 900,-

100
bm

40

500

20 000,-

100
bm

0

ha

333

400

133 200,-

30.4.2019

ha

333

400

133 200,-

do 3 měsíců nabytí
PM 1.R

MJ

ha

Rozbor současného stavu
3.1.3.

ha
Rozbor současného stavu

3.1.4.

3.1.6.

Upřesnění obvodu KoPÚ –
zjišťování hranic pozemků na
hranicích obvodů KoPÚ,
geometrické plány na
upřesněný obvod KoPÚ,
předepsaná stabilizace dle vyhl.
Č. 357/2013 Sb.
Upřesnění obvodu KoPÚ –
zjišťování hranic pozemků na
hranicích obvodů KoPÚ,
geometrické plány na
upřesněný obvod KoPÚ,
předepsaná stabilizace dle vyhl.
Č. 357/2013 Sb.
Dokumentace k soupisu nároků
vlastníků
Dokumentace k soupisu nároků
vlastníků

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
Potřebné podélné a příčné
profily vodohospodářských
3.2.1.4.
PSZ pro stanovení ploch záboru
půdy stavbami
Vypracování návrhu nového
uspořádání pozemků
3.2.2.
k vystavení dle § 11 odst. 1
zákona
3.3.

Mapové dílo

ha

ha
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31.10.2018

0

Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH v Kč

650 450,-

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč

408 650,-

3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč

133 200,-

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

110 000,-

Celková cena díla bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč

1 302 300,-

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH v Kč

1 575 783,-

273 483,-

Čl. II.
Ostatní ujednání
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 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, dodatkem č. 3
a dodatkem č. 4 smlouvu o dílo.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v
registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
V Teplicích dne ……………

V Karlových Varech dne ……………

Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………………………
Ing. Pavel Pojer
Zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

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

Příloha:
1. Příloha č. 1 k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo – KoPÚ Skršín
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