
  číslo smlouvy objednatele: 696-2016-525103/4 
  číslo smlouvy zhotovitele: 109-2850-16 

 
DODATEK   č. 4   SMLOUVY  O  DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav 

 v katastrálním území Kvačice a Uherský Ostroh  

uzavřené dne 9. 6. 2016 mezi smluvními stranami 

 

 

dále jen „objednatel“ 

dále jen „zhotovitel“ 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla dne 9. 6. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kvačice“ a návrhu „Komplexních pozemkových úprav v 

k.ú. Uherský Ostroh“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 29. 11. 2017 byl ke smlouvě 

uzavřen dodatek č. 1 z důvodu upřesnění obvodů a požadavků na zpracování PSZ pro k.ú. 

Kvačice a pro k.ú. Uherský Ostroh. Dne 27. 9. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2 

z důvodu nutnosti změny obvodů v k.ú. Kvačice a v k.ú. Uherský Ostroh, a dále na základě 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou, 
ředitelkou  KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová,  
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, KPÚ pro Zlínský kraj, 
vedoucí pobočky Uherské Hradiště 
Ing. Roman Hák, KPÚ pro Zlínský kraj, 
Pobočka Uherské Hradiště 

Adresa pobočky: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště 

Telefon: +420 727 957 207, +420 727 956 372 

E-mail : d.baumrukrova@spucr.cz,  r.hak@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Mgr. Kateřina Odložilíková 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 

v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail : x x x x x x x x x x 

ID DS: 784cctd 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

IČ: 41601483 

DIČ: CZ41601483 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Brně, oddíl C, vložka 2171 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 
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odůvodněných požadavků singulární společnosti k řešení celého LV v k.ú. Kvačice a 

protipovodňových opatření v k.ú. Uherský Ostroh. Dne 28. 11. 2018 byl ke smlouvě uzavřen 

dodatek č. 3 z důvodu změny Technického standardu dokumentace plánu společných zařízení v 

návaznosti na VFP (výměnný formát pozemkových úprav) během zpracování KoPÚ. 

2. Z důvodu probíhajícího jednání o dořešení posledního zápisu duplicitního vlastnictví v k.ú. 

Kvačice dochází k posunu termínu plnění díla. 

 

3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění díla.   

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto: 

k.ú. Kvačice 

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

  Termín ukončení: 31. 5. 2019 

 

II.  

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 6. 2016 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

IV.  

1.  Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

Ve Zlíně dne 30. 1. 2019                               

 
 
Za objednatele:  

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 
 

 

 
AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
jednatel 
 

 


