
DODATEK č. 4

Ke smlouvě o dílo ě. objednatele ě. 1: 377-2012-130777 na vypracování návrhu 
Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lhotka nad Bečvou včetně nezbytných 
geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku 

mezi účastníky

O b j e d n a t e l  ě. 1:

Název: Česká republika -  Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín 

Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Zástupce ve věcech smluvních:

vedoucí Pobočky Vsetín
Telefon:
e-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Telefon: 
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/D1Č:

O b j e d n a t e l  ě. 2:

Název:
Adresa:
V zastoupení:
Adresa:
Zástupce ve věcech sn

Telefon: 
e-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390

01312774/CZO1312774

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 
Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

íluvních; ředitel Správy Zlín



Z h o i o v i t e l :

Název: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Adresa: Slavíčkova 840/lb, 638 00 Brno
Zástupce ve věcech smluvních: jednatel
Telefon: 
e-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ /D IČ : 41601483/CZ41601483

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 8.3.2012 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhotka nad Bečvou (dále jen „smlouva"), ve 
znění pozdějších dodatků.

2. V důsledku přijetí zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, došlo s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví na 
straně objednatele tak, že počínaje dnem 1.1.2013 práva a povinnosti, které souvisejí 
s činností pozemkových úřadů, plní a vykonává Státní pozemkový úřad.

3. S účinností ke dni 1.1.2013 došlo na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke zvýšení daně z přidané hodnoty 
z původních 20% o 1 procentní bod na 21%.

4. Při provádění Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhotka nad Bečvou (dále jen  
KoPU), hlavní fakturační celek 2. Návrhové práce, byly respektovány odůvodněné 
požadavky obce a sboru zástupců k zajištění dostatečné protipovodňové ochrany. 
V této souvislosti vyplynula potřeba dodatečných služeb -  konkrétně se jedná  o 
rozsáhlejší předběžný geotechnický průzkum, rozšíření území, na kterém bude nutno 
provést výškopisné zaměření území, dále je  nutno rozšířit práce v položce potřebné příčné 
a podélné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy pro vyřešení 
protipovodňové ochrany obce. N a základě jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 
odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly zadány témuž 
zhotoviteli dodatečné služby nutné ke zdárnému dokončení díla.
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I.

Výkaz činností dle položek, který je  jako příloha č.l nedílnou součástí smlouvy o dílo, se 
v části 2. Návrhové práce ruší a nový text zní takto:

Ucelená část, fakturační celek Poče
tiVIJ

Cena za Cena bez Termín
IVU MJ bez DPH celkem ukončení

DPH v Kč v Kč

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VIL smlouvy se ruší a nový text zní takto:
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1. Cena za provedení díía je  sjednána na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky 
v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1, Podrobnosti kalkulace ceny 
obsahuje příloha č. 1, která je  nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1 .Přípravné práce celkem (1 .1 1 .7 .)  bez DPH 481 050,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1 .-2.6.) bez DPH 562 400,- Kč
•3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 
(3.1.-3.2.) bez DPH 164 400,- Kč
Celková cena bez DPH 1 207 850,- Kč
DPH 20% 78 130,- Kč
DPH 21% 171 612,- Ke
Celková cena díla včetně DPH 1 457 592,- Kc

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze 
v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití 
opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 
jednotek a jím  odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních 
stran.

3. Dodatek je  vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro každého 

objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.

V e  Vsetíně dne 29.7.2013

Z a  o b j e d n a t e l e  č .l: Z a o b j e d n a t e l e  č.2:

 ^ ..................    v-

vedoucí Pobočky Vsetín ředitel ŘSD CR, Správa Zlín
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Z a  z h o t o v i t e l e :

Agroprojekt PSO, s.r.o., jednatel



Číslo sm louvy objednatele č. I . ČR - SPÚ, KPÚ pro Z línský kraj. Pobočka V setín 377-2012-130777

objednate le č. 2. ŘSD ČR, Správa Zlín................................................................ ...............................

zhotovitele: A groprojekt PSO s.r.o. Brno ................................

Příloha č. 1a) KPÚ Lhotka nad Bečvou



Příloha č. 1a) KPÚ Lhotka nad Bečvou

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

l .Přípravné práce celkem (1.1 .-3.7.) bez DPH 481 050 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1 .-2.6.) bez DPH 562 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem ('3.1.- 
3.2.) bez DPH 
Celková cena bez DPH 
DPH 20%

164 400 Kč 
1 207 850 Kě

78 130 Kč
DPH 21%
Celková cena díla včetně DPH

173 612 Kč 
1 457 592 Kě

ls Term ín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet mésiců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je  zadáváno konkrétní datum

Ve V setíně dne 2 9 ,7 .2 0 13

2



Příloha č. 1a) KPÚ Ljjotka nad.Bečvou

Za objednatele č. Y Za objednatele č. 2:

 v

vedoucí ředitel
Pobočky Vsetín ŘSD  ČR , Správa Zlín

čayjiyHOvjtele:

jednáte! 
Agroprojekt PSO s.r.o.
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í:-Příloha č.1ta) KPÚ Lhotka nad Bečvou č.sml. obj.Č.1: 377-2012-130777, č. obj.č. 2 zhotov.
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Příloha č.1b) KPÚ Lhotka nad Bečvou č.sml. obj.č.1: 377-2012-130777, č. obj.č. 2 zhotov.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1 .Přípravné práce celkem (1,1.-1.7.) bez DPH 481 050 Kč 115 452 Kč 365 598 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.3 .-2.6.) bez DPH 562 400 Kč 134 976 Kč 427 424 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 
3.2,) bez DPH i 64 400 Kč 39 456 KČ 124 944 Kč
Celková cena bez DPH 1 207 850 Kč 289 884 Kč 917 966 Kč
DPH 20 % 78 130 Kč 18 751 Kč 59 379 Kč
DPH 21 % 171 612 Kč 41 187 Kč 130 425 Kč
Celková cena díla včetně DPH 1 457 592 Kč 349 822 Kč 1 107 770 Kč

11 T e rm ín  u ko n č e n i -  v  rá m c i n a b íd k y  se zadává pu če l m ésieů od u za vře n i s m lo u v y , p n  uza v ře n i s m lo u vy  je  zadáváno k o n k ré tn í da tum

Ve Vsetíně dne 29.7.2Q>5(

Za objednatele č,j Z.a nWerfnatele č : 7 : Za zhotovitele:

  í \  r v . . . .  s , ........................................ i, .......... v* * * ^ .....................................................

vedoucí ředitel jednatel
Pobočky Vsetín ŘSD ČR. Správa Zlín Agroprojekt PSO s.r.o.

2


