Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.2132015-544101 uzavřené dne 16.4.2015 na vypracování
návrhu komplexních pozemkových úprav Slepotice, Lipec u Slepotic a
Bělešovice
mezi níže uvedenými stranami
SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel:
Adresa:
Fakturační adresa:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený:

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
z49per3
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01312774
není plátcem DPH

dále jen „objednatel“
Zhotovitel:
Lesprojekt Východní Čechy, s.r.o.
sídlo:
Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:
Ing. Pavlem Gregorem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Gregor
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:
w9wia22
Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:
25251431
DIČ:
CZ25251431
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové,
vložka 10115, oddíl C
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Petr Kunc
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jaroslav Šimon
dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodem 12. 3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě
smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.
Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínů prací v dílčích částech 3.1.2., 3.1.4.,
3.1.6., 3.2.2. a u hlavního celku Návrhové práce. Důvodem změny termínů je rozšíření obvodu
pozemkové úpravy o čtyři parcely dvou vlastníků, kteří jsou v již řešené pozemkové úpravě.
Toto upřesnění obvodu pozemkové úpravy je nutné pro napojení cestní sítě na již ukončenou
KoPÚ v k.ú. Bořice. Měrné jednotky potřebné pro rozšíření obvodu jsou obsaženy
v dostatečné míře v počtu MJ ve stávající smlouvě.

3.1.2

3.1.4.
3.1.6.
3.2.2

Stávající
termín

Nový termín

30.01.2016

30.06.2018

31.07.2016

30.06.2018

31.01.2017

30.06.2018

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

31.08.2018

31.01.2019

Návrhové práce celkem

30.09.2018

29.03.2019

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ
mimo trvalé porosty i v trvalých porostech
Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic
pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické
plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Ostatní termíny zůstávají zachovány.
Dalším bodem dodatku je upřesnění měrných jednotek v dílčí část 3.1.1, kde nebylo potřeba
doplnit stávající bodové pole.
Méněpráce:
Dílčí část 3.1.1.

- 14 000,00 Kč bez DPH (u položky doplnění stávajícího bodového pole
snížení MJ z 20 MJ na 0 MJ)

Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

Původní cena
(Kč)
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6)
bez DPH v Kč
Návrhové práce celkem
(3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
Mapové dílo celkem
(3.3) bez DPH v Kč

543 175,00

Cena po
úpravě MJ
(Kč)
529 175,00

619 650,00

619 650,00

119 700,00

119 700,00

Vytyčení hranic pozemků dle
zapsané DKM
Celková cena díla bez DPH
DPH 21 %
Celková cena díla včetně DPH

14 400,00

14 400,00

1 296 925,00
272 354,25
1 569 279,25

1 282 925,00
269 414,00
1 552 339,00

Čl II.
Závěrečná ustanovení

1.
2.
3.
4.

5.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží
objednatel a 2 zhotovitel
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují,
že s jeho obsahem souhlasí.
Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 20.3.2018
Za objednatele

---------------------------------------Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Za zhotovitele 27.3.2018

----------------------------------------Ing. Pavel Gregor – jednatel
Lesprojekt Východní Čechy, s.r.o.

