Číslo smlouvy objednatele : 989-2016-514204/2
Číslo smlouvy zhotovitele :
Komplexní pozemkové úpravy Kunčina Ves u Zdobnice

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.4.2018
Čj. SPU 263214/2018 o prodloužení termínu plnění fa celků návrhových prací.
Důvodem jsou opakovaná náročná jednání s vlastníkem pozemků na LV 320 - xxxxxxxxxxx
ohledně umístění rozdělovacího objektu zamýšlených vodohospodářských opatření (toto
zařízení rozděluje vodu mezi fyzické osoby, zemědělský subjekt – napájení skotu a navrhovaná
vodohospodářská opatření – soustava retenčních nádrží).
Dalším důvodem pro uzavření dodatku je předchozí posun termínu plnění fakturačních celků
geodetických prací (dodatek č. 1 k SOD), které jsou podkladem pro následné projekční práce.
K posunu termínu plnění geodetických prací došlo na základě žádosti obce a hospodařících
subjektů o přerušení těchto prací a následné dohody objednatele a zpracovatele. V takto
zkráceném termínu není možné dodržet termíny dané v SOD pro fakturační celky - projekční
práce , proto se uzavírá tento dodatek k SoD.
V souvislosti s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) tímto dodatkem také doplňujeme Článek X. a
tímto dodatkem také měníme osobu oprávněnou jednat v technických záležitostech.

smluvní strany
Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad
Kněžnou
Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ
pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad
Kněžnou
xxxxxxxxxxxx KPÚ pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
xxxxxx
xxxxxx
z49per3
xxxxxx
xxxxxx
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Reprezentant sdružení :

DWK GEO spol. s r.o.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Komplexní pozemkové úpravy Kunčina Ves u Zdobnice

Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:
Účastník sdružení :
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail :
IČO:
DIČ:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:

Nám. Karla IV. 5, 628 00 Brno
xxxxxxxxxxxxx,
jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o.
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
rbu2m5k
xxxxx
xxxxx
26943646
CZ26943646
U KS v Brně, oddíl C, vložka 47180
AGERIS s.r.o.
Jeřábkova 1845/5, 602 00 Brno
xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
xxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
xxxxxxxxx jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
xxxxxxxx
ageris@ageris.cz
25576992
CZ25576992
xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět a účel dodatku
Tímto dodatkem se mění
1.1. Termín dokončení dílčích částí hlavního celku „Návrhové práce“ a to takto

Hlavní celek / dílčí část

3.2.

Návrhové práce

3.2.1.

Vypracování plánu společných zařízení

Termín ukončení
dle SOD

Termín ukončení
dle tohoto
dodatku

30.7.2018

31.10.2018
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Výškopisné zaměření zájmového území
3.2.1.1. v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé
porosty
Potřebné podélné profily, příčné řezy a
podrobné situace liniových staveb PSZ
3.2.1.2.
pro stanovení plochy záboru půdy
stavbami
Potřebné podélné profily, příčné řezy a
podrobné situace vodohospodářských
3.2.1.3.
staveb PSZ pro stanovení plochy
záboru půdy stavbami
Vypracování návrhu nového uspořádání
3.2.2. pozemků k vystavení dle §11 odst. 1
zákona
3.2.3.

Předložení aktuální dokumentace
návrhu KoPÚ

28.2.2019

30.9.2019

do 1 měsíce od
do 1 měsíce od
výzvy zadavatele výzvy zadavatele

1.2. Osoba oprávněná jednat v technických záležitostech. Paní xxxxxxxxx nahrazuje
xxxxxxxxxxx.
1.3. Doplňuje se Článek X. O bod 10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností
vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového
úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v
rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je
pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3.
osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat
nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané
objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy,
konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji
pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště.
Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších
souvisejících právních předpisů.

Závěrečné ustanovení
2.1. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v třech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro
objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele přičemž každý z nich má váhu
originálu.
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2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 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).
2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho
obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
2.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Rychnově nad Kněžnou dne 7.6.2018

V Brně dne 6.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

xxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti DWK GEO spol.
s r.o.
vedoucí společník
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