Číslo smlouvy objednatele: 1171-2015-508101/2

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. objednatele 1171-2015-508101 ze dne 09.11.2015
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník (dále jen „NOZ“)
KoPÚ v k.ú. Odolice
mezi smluvními stranami
O b j e d n a t e l:
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,
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
Helena Frančová, Pobočka Chomutov
Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
+420602487169
h.francova@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a
Z h o t o v i t e l:
sídlo:
zastoupený:

INGEOS spol. s r.o.
Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice
jednatelem, Tomášem Charvátem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Tel:
E-mail:

Tomáš Charvát
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:

Tomáš Charvát, xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
fkze8c
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
27331083
CZ27331083

ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.
Předmět a účel dodatku smlouvy
1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem smlouvy o dílo navyšují počet měrných
jednotek ve fakturačním celku: 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z 66 měrných
jednotek (dále jen „MJ“) na 73 MJ (navýšení o 7MJ). Potřeba navýšení počtu MJ vznikla na
základě jednání se sborem zástupců vlastníků na kontrolním dni, který se konal dne 12.2.2018
v Bělušicích. Při projednávání návrhu plánu společných zařízení bylo dohodnuto rozšíření
obvodu pozemkové úpravy o část k.ú. Bělušice u Mostu (napojení hlavní cesty HC 1 na místní
komunikaci MK 1 v k.ú. Bělušice u Mostu až na silnici III/25019) z důvodu propojení dvou
katastrálních území.
2. Dále se obě smluvní strany dohodly, v návaznosti na výše uvedené, na navýšení MJ
v navazujících pracích, v etapách: 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
– nové služby o 4 MJ, 3.2.1.Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2. Polohopisné a
výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty,
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a
3.3. Mapové dílo. Jedná se o navýšení z 435 MJ na 439 MJ.
3. Na základě změny statutárního orgánu firmy INGEOS spol. s r.o., se sídlem Masarykova
2462/55, 415 01 Teplice, IČ: 27331083 se z textu vypouští u zhotovitele jednatel a osoba
oprávněná jednat ve smluvních záležitostech – xxxxxxxxxxxxxx.
4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce objednatele z důvodu změny v personálním
obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. Kde nahrazuje
Ing. Martina Vrbu pan PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA.
Změny se provádí v čl. VI. Cena za provedení díla a v příloze smlouvy o dílo u přípravných
pracích v odst. 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků
vlastníků pozemků-nové služby. U návrhových pracích dochází ke změně v odst. 3.2.1.
Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového
území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.2. Vypracování návrhu nového
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a odst. 3.3. Mapové dílo.
- Čl. VI. odst. 6.1. se mění takto:
1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH

789 100,- Kč

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH

371 750,- Kč

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH

87 800,- Kč

4. Hlavní celek – Vytýčení pozemků dle zapsané DKM

48 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH

1 296 650,- Kč
272 297,- Kč

DPH 21%
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
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1 568 947,- Kč

-

Příloha smlouvy o dílo se mění takto:

Z výše uvedených důvodů se posouvají, také termíny ukončení u následujících etap:
-

3.1.3. (nové služby) termín plnění do 30. 05. 2018,
3.1.5. (nové služby) termín plnění do 31. 07. 2018,
Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) z 30. 06. 2017 na 31. 07. 2018,
3.2.1. včetně etap 3.2.1.1. až 3.2.1.4. termín plnění z 01. 04. 2018 na 01. 12. 2018,
3.2.2. termín plnění z 01. 12. 2018 na 31. 03. 2019.
Hlavní celek / dílčí část

MJ

3.1. Přípravné práce
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán
3.1.3.
3.1.5.

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace
dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace
dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – nové služby
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků –

Počet Cena za Cena bez
Termín
MJ MJ bez
DPH
ukončení
DPH v Kč celkem v Kč

100
bm

66

2 650

174 900

1.12.2016

100
bm

7

2 850

19950

30.5.2018

ha

435

250

108 750

30.6.2017

ha

4

250

1 000

31.7.2018

798 100

31.7.2018

nové služby

Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč

3.2.

Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

ha

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro

439

300

131 700

1.12.2018

sonda

5

1500

7500

1.12.2018

sonda

1

3000

3000

1.12.2018

ha

439

100

43 900

1.12.2018

100
bm

15

1000

15000

1.12.2018

100
bm

2

1000

2000

1.12.2018

ha

439

350

153 650

31.3.2019

371 750

31.3.2019

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do
hl. 1m

3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.4.
3.2.2.

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro
vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do
hl. 3m
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového
území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé
porosty
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy
záboru půdy stavbami
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné
situace vodohospodářských staveb PSZ pro
stanovení plochy záboru
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

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

3.3.

Mapové dílo

ha

439

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

200

87 800

Do 3 měsíců nabytí
PM 1.R

87 800

Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč

789 100,-

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

371 750,-

3. Mapové dílo celkem bez DPH v Kč
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4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM v Kč

48 000,-

Celková cena díla bez DPH v Kč

1 296 650,-

DPH 21% v Kč

272 297,-

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1 568 947,-

Čl. II.
Ostatní ujednání
1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 1171-2015-508101 ze dne
09.11.2015 k provedení díla s názvem „Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Odolice (okres Most)“.
2. Touto změnou smlouvy o dílo č. objednatele 1171-2015-508101 ze dne 09.11.2015 dochází
také ke změně přílohy smlouvy o dílo (výkaz činností), která je nedílnou součástí tohoto
dodatku č. 2.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
zveřejnění 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. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem,
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
V Teplicích dne ......................

V Teplicích dne ..................

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

……………………..……………
Tomáš Charvát
jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností k dodatku č. 2_KoPÚ v k.ú. Odolice
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