Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1725-2012-130772, č. zhotovitele: 13/2012 ve věci
vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hlivice uzavřené
dne 24.9.2012.
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc
Sídlo:
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 9
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách
IČ/DIČ:
01312774/CZ01312774
Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:
90018-3723001/0710
a
Z h o t o v i t e l:

Sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.

Adresa:
Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupený:
Ing. Lenka Sedláková
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Lenka Sedláková
V technických záležitostech oprávněn jednat: Petr Machala
Bankovní spojení:
Raiffeisen BANK-Olomouc
Číslo účtu:
1025500073/5500
IČ/DIČ:
42767661/CZ42767661
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, pod č.j. 1988
(dále jen „zhotovitel“)
I. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je snížení počtu měrných jednotek u celku 3.2. Vytyčení hranic
pozemků dle návrhu KoPÚ pro katastrální území Hlivice:.

Fakturační celek
3.2. Vytyčení hranic pozemků
dle návrhu KoPÚ
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47

450

21 150

Cena snížení služeb (snížením počtu MJ) činí celkem 21 150,- Kč bez DPH.
Změna počtu jednotek vyplynula z počtu podaných žádostí o vytyčení pozemků po zapsání
návrhu KoPÚ do katastru nemovitostí.
Současně došlo ke změně osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech na straně
objednatele na Ing. Kateřina Neumanová.

II. Cena za provedení díla
Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH

467 700 Kč

2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.4.) bez DPH

351 600 Kč

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
celkem (3.1.-3.3.) bez DPH
Celková cena bez DPH

147 750 Kč
967 050 Kč

DPH

203 081 Kč

Celková cena díla včetně DPH

1 170 131 Kč

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.,
v platném znění.
III. Ostatní ujednání
V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.
Dle smlouvy o sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o., ze dne 8.3.2012, vystupuje
vůči objednateli společnost "ORIS" spol. s r.o.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu.
Smluvní strany dodatek č. 4 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán
v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Olomouci dne 1. 12. 2016

V Olomouci dne 1. 12. 2016

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

……………………………
Ing. Kateřina Neumanová
vedoucí Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad

………………………………
Ing. Lenka Sedláková
jednatel společnosti "ORIS" spol. s r.o.

