Číslo smlouvy objednatele: 1075-2014-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 287-2014

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

zastoupený:

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
Tel./Fax:
xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx , Pobočka Hradec
Králové
Tel.
xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:
3723001/0710
IČ:
01312774
DIČ:
CZ 01312774 (není plátcem DPH)
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Geoplan Hradec Králové
(společnost geodetů a projektantů)

Účastníci sdružení:
1. Ing. Vladimír Dušek, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové, IČ: 18844031, DIČ:
xxxxxxxxxxxx
2. Ing. Diana Šmejdová, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxx Holice, IČ: 72883804, DIČ:
xxxxxxxxxxxx
3. Ing. Magdaléna Hofmanová, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové, IČ: 73660914,
DIČ: xxxxxxxxxxxx
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx, zástupcem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx
telefonní spojení (mobil):
xxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx
telefonní spojení (mobil):
xxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxx
telefonní spojení (mobil):
e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

yha9ftx
1

Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxx
IČ:
18844031
DIČ:
xxxxxxxxxxxxxxx
Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“.
Smluvní strany uzavřely níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 1075-2014-514101 (č. zhotovitele 287- 2014)
Název zakázky:
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mokrouvousy, včetně ucelené části
k.ú. Dohalice a Třesovice (dále jen „KoPÚ Mokrouvousy“).
Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění u dílčího fakturačního celku KoPÚ
Mokrovousy bod 1.1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového
uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
původní termín 30.4.2016 – nový termín 30.6.2016
Důvod vypracování dodatku:
Odstranění velkého rozdílu mezi výměrou obvodu pozemkové úpravy vypočtenou ze
souřadnic lomových bodů a výměrou území získanou součtem výměr všech parcel podle
katastru nemovitostí a stanovení nového opravného koeficientu.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve
dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále
prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na
důkaz toho připojují své podpisy.
V Hradci Králové dne 25.04.2016

V Hradci Králové dne 24.04.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

…………………………………..
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

………………………………
xxxxxxxxxxxxxxx
zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové

Přílohy:
1. Výkaz činností (včetně časového harmonogramu)

2

Výkaz činností
KoPÚ v k.ú. Mokrovousy, vč. části k.ú. Dohalice a Třesovice
Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační
celek

Příloha č. 1 ke SOD č.obj. 1075-2014-514101

MJ

Počet MJ

Cena za MJ bez
DPH v Kč

Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu

ha

500

140

70 000

Dohledání a ověření stávajícího bodového
pole, návrh na doplnění

ha

500

20

10 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně
stabilizace a signalizace ochrannou tyčí

ha

500

70

35 000

1.3.

Polohopisné a výškopisné zaměření
zájmového území v obvodu KoPÚ, včetně
liniových staveb

ha

500

350

175 000

30.4.2015

1.4.

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ vyšetření obvodů upravovaného území vč.
ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou
značkou dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm

200

1 200

240 000

31.10.2015

1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2
zák., včetně stabilizace

100 bm

30

1 200

36 000

30.4.2016

1.6.

Návrh změny katastrálních hranic

100 bm

50

200

10 000

30.4.2016

1.7.

Dokumentace nároků vlastníků pro
vypracování návrhu nového uspořádání a
vypracování podkladů pro řešení nesouladu
druhu pozemků

ha

500

160

80 000

30.06.2016

1.
1.1.

1.2.

Cena bez DPH
celkem v Kč

Termín ukončení

Přípravné práce

28.2.2015

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
2.

31.5.2015

656 000

Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu společných zařízení
(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v
průběhu zpracování)

ha

500

300

150 000

30.9.2016

2.2.

Výškopisné zaměření zájmového území v
obvodu KoPÚ

ha

80

300

24 000

30.9.2016

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,
včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů
pro vodohospodářskou část PSZ

100 bm

200

150

30 000

30.9.2016

2.4.

Vypracování návrhu nového uspořádání
pozemků

ha

500

350

175 000

30.6.2017

2.5.

Předložení kompletní dokumentace návrhu
KoPÚ

ks

4

4 000

16 000

31.8.2017

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč

395 000

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

3.
3.1.

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ
včetně stabilizace hranic pozemků

3.2.

Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

100 bm

300

400

120 000

do 2 měsíců od
výzvy zadavatele

ha

500

150

75 000

do 2 měsíců od
výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč

195 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků KoPÚ Jeřičky
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

656 000 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč

395 000 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč

195 000 Kč
1 246 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč

261 660 Kč

DPH 21% v Kč

1 507 660 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

V Hradci Králové dne 25.04.2016

V Hradci Králové dne 24.04.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

…………………………………………

…………………………………………………………………….

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Královéhradecký kraj

xxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce společnosti Geoplan Hradec Králové

