
Číslo smlouvy objednatele č.l: 1429-2016-521101 
Číslo smlouvy objednatele č.2: 03PT-002866 
Číslo smlouvy zhotovitele: 161024

DODATEK č. 4
smlouvy o dílo č. objednatele: 1429-2016-521101, uzavřené dne 25. 11. 2016 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. VESELÍČKO U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany 
Objednatel č.1:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Česká republika -  Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

KPÚ pro Olomoucký kraj
ředitelem

ředitel
vedoucí Pobočky Přerov

Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel 6.1“)

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

z49per3

01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Objednatel č.2:
Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon:
E-mail:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

ředitelem Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

zjq4rhz

65993390
CZ65993390

GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční kancelář 
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc 

jednatelem společnosti 
jednatel společnosti



ID DS: 6ejp63k
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 47974460
DIČ: CZ47974460
ID DS: 6ejp63k
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl G, spis.zn. 5555 
vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KopQ:

(dále jen „zhotovitel2 * * * * * * * * 11)

ČI. I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy - změna počtu měrných 
jednotek u níže uvedené dílčí části díla:

• 3.2,2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
z původních 373 M j (ha) na 372 IVIJ

dílčí část MJ
Snížení
počtu
MJ

Cena za 
MJ bez 

DPH

Snížení 
ceny v Kč 
bez DPH

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

zákona
ha 1 700 700

Celková hodnota méněprací činí 700,- Kč, o tuto částku bude cena díla snížena.

Z důvodu změny obvodu pozemkové úpravy rozšířením pozemků neřešených dle § 2 zákona 
č, 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech došlo ke zmenšení řešeného 
území o pozemky zapsané ve vlastnictví na LV 958 a tím ke snížení počtu měrných jednotek o 1 MJ,

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku 
ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmětem dodatku je změna termínu ukončení části díla

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

z původního termínu 30. n  , 2019 na nový termín 31. 5. 2020

Důvodem změny termínu ukončení výše uvedené dílčí části je nutnost kompletního přepracování této 
dílčí části z důvodu nedostatku státní půdy potřebné pro prvky plánu společných zařízení (dále jen
tlPSZ“).
Objednáte! č.1 - Pobočka Přerov i zhotovitel provedli opakovaně všechny možné dostupné kroky
k navýšení nároku státu a případné úspoře státní půdy potřebné d|e schváleného PSZ.
Snaha nalézt optimální kompromis mezi prvky PSZ rušenými, parcelně nevymezenými a prvky
preferovanými do vlastnictví obce je časově náročná a značně zkomplikovala vyhotovení finální verze
návrhu nového uspořádání pozemků připravené k předložení vlastníkům k projednání.



Objednatel č.1 shledal důvody změny termínu ukončení za opodstatněné. Nesplnění zpracování dílčí 
části v původně sjednaném termínu prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

ČI, II.
Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. V I , bodu 6.1, smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3,1.1.- 3.1.5.) bez DPH 1 224 600 Kč

3,1,6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - 15 000 Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2,3.) bez DPH 858 200 Kč

3, Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 228 600 Kč

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 30 000 Kč

Celková cena díla bez DPH 2 356 400 Kč

DPH 21% 494 844 Kč

Celková cena díla včetně DPH 2 851 244 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Vostatních bodech se smlouva o dílo č, objednatele č. 1: 1429-2016-521101, č. objednatele č. 2 
03PT - 002866 a č. zhotovitele: 161024, uzavřená dne 25. 11. 2016, ve znění dodatku č, 1 
uzavřeného dne 19. 12. 2017 a dodatku č, 2 uzavřeného dne 19. 6. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 
9. 1. 2019 nemění.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se 
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel č.T.

3. 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).

4. Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má povahu 
originálu.

5. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací1' s vyznačenými změnami je 
nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
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6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své 
podpisy.

1 5 - 1 0 -  2019 ,iz 40 w a
V Olomouci dne......................  V Olomouci dne.................. /O........

Za objednatele č.1: Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel společnosti

V Brně dne
0 6 -11- 2019

Za objednatele č.2:

ředitel Závodu Brno

Příloha:
1. Položkový výkaz činností
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Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 1 224 600 Kč

3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 15 000 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 858 200  Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 228 600 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 30 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 2 356 400 Kč

DPH 21% v Kč 494  844  Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 851 244 Kč

1 5 - 1 0 - 2 0 1 9  A^AoloA^
V Olomouci dne................................... V Olomouci dne.....................................

Za objednatele č.1: Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednate| spo,ečnosti

V Brně dne ....0..6..T!.11" 2019

Za objednatele č.2:

ředitel Závodu Brno


