č. j.: SPU 533214/2017

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. 662-2015-505101
uzavřený
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 Jihočeský kraj

Fakturační adresa:

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

zastoupený:

Adresa:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek
Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

xxx
xxx
z49per3
xxx
xxx
01312774
není plátcem DPH

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

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: sdružení firem AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška
reprezentant sdružení:

AREA G.K. spol. s r.o.

sídlo:
U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený:
jednatelem Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:
xxx
Tel.:
xxx
E-mail:
xxx
ID DS:
jyem6ry
Bankovní spojení:
xxx
Číslo účtu:
xxx
IČ:
25094459
DIČ:
CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143.
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člen sdružení:

Ing. Jan Hoška

sídlo:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:

Třebického 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec
xxx
xxx
13498967
CZ5609151020

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Milan Nový
dále jen „zhotovitel“.
Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – poddodavatelé
Bez poddodavatelů.

Čl. I
Úvodní ustanovení
1.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 4. 8. 2015 Smlouvu o dílo,
kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu Komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území Olešná nad Vltavou“ a objednatel se zavázal
k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných
v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1 a 2.

Čl. II
Předmět Dodatku
1.

Změna měrných jednotek fakturačních celků:
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
č. 139/2002 Sb.
3.3.

Mapové dílo

z důvodu změny výměr pozemků řešených a neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.
Původní znění:
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- počet MJ: 328, cena za MJ bez DPH v Kč: 350, cena bez DPH celkem v Kč: 114 800
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
- počet MJ: 295, cena za MJ bez DPH v Kč: 300, cena bez DPH celkem v Kč: 88 500
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3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
č. 139/2002 Sb.
- počet MJ: 295, cena za MJ bez DPH v Kč: 450, cena bez DPH celkem v Kč: 132 750
3.3.

Mapové dílo

- počet MJ: 328, cena za MJ bez DPH v Kč: 500, cena bez DPH celkem v Kč: 164 000

Nové znění:
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- počet MJ: 320, cena za MJ bez DPH v Kč: 350, cena bez DPH celkem v Kč: 112 000
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
- počet MJ: 289, cena za MJ bez DPH v Kč: 300, cena bez DPH celkem v Kč: 86 700
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
č. 139/2002 Sb.
- počet MJ: 289, cena za MJ bez DPH v Kč: 450, cena bez DPH celkem v Kč: 130 050
3.3.

Mapové dílo

- počet MJ: 320, cena za MJ bez DPH v Kč: 500, cena bez DPH celkem v Kč: 160 000

2.

Změna cen a termínů ukončení fakturačních celků:
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy
stavbami
3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy
záboru půdy stavbami
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
č. 139/2002 Sb.
z důvodu vypracování technického řešení vodohospodářského opatření (3 rybníky) jako podkladu
pro územní plánování v rámci plánu společných zařízení.
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Původní znění:
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
- termín ukončení 31. 7. 2017
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
- termín ukončení 31. 7. 2017
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
- počet MJ: 8, cena za MJ bez DPH v Kč: 4 500, cena bez DPH celkem v Kč: 36 000
- termín ukončení 31. 7. 2017
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- termín ukončení 31. 7. 2017
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy
stavbami
- termín ukončení 31. 7. 2017
3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy
záboru půdy stavbami
- počet MJ: 25, cena za MJ bez DPH v Kč: 300, cena bez DPH celkem v Kč: 7 500
- termín ukončení 31. 7. 2017
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
č. 139/2002 Sb.
- termín ukončení 30. 4. 2018

Nové znění:
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
- termín ukončení 31. 5. 2018
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
- termín ukončení 31. 5. 2018
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
- počet MJ: 0, cena za MJ bez DPH v Kč: 0, cena bez DPH celkem v Kč: 0
- termín ukončení: nebude se realizovat
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3.2.1.1. Podrobný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
- dle cenové kalkulace, cena bez DPH celkem v Kč: 74 000
- termín ukončení: 30. 3. 2018
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- termín ukončení 31. 5. 2018
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy
stavbami
- termín ukončení 31. 5. 2018
3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy
záboru půdy stavbami
- počet MJ: 0, cena za MJ bez DPH v Kč: 0, cena bez DPH celkem v Kč: 0
- termín ukončení: nebude se realizovat
3.2.1.5. Dokumentace technického řešení pro vodohospodářská opatření
- dle cenové kalkulace, cena bez DPH celkem v Kč: 119 000
- termín ukončení: 30. 3. 2018
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
č. 139/2002 Sb.
- termín ukončení 28. 2. 2019

3.

Nové znění Výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III
Závěrečná ustanovení
1.

Ostatní ustanovení Smlouvy včetně uzavřených dodatků zůstávají nedotčena.

2.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují,
že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují
své podpisy.
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V ......................................... dne …………

V ......................................... dne …………

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

………………………………
Milan Nový
reprezentant
společného
plnění
závazku
dodavatelů AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan
Hoška

V technických záležitostech:

……………………………
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Olešná nad Vltavou
Cenová kalkulace
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