
D O D A T E K č. 4 

S M L O U V Y   O   D Í L O   č. 225-2015-523101 

č. zhotovitele 11/2015 

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

O b j e d n a t e l:  Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 
pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

ID DS: z49per3 

IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK 

Telefon: xxx  

E-mail: xxx   

V technických záležitostech oprávněni jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky 
Vyškov 

  Ing. Jan Pokorný, odb. rada Pobočky Vyškov 

 Telefon: xxx, xxx 

E-mail: xxx, xxx 
 

a 
 

Z h o t o v i t e l:   EKOS T, spol. s r.o. 

Adresa:    Slavíčkova 840/1Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

zastoupený:    Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a 

     Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:    

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček – jednají společně 

v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma 

Telefon:    xxx, xxx 

E-mail:    xxx 

ID DS:     2r63dp8 

IČ / DIČ:    63470985 / CZ63470985 
 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč 
Číslo účtu:   xxx 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 19972 
                                                   
 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habrovany 
 
 
Tímto dodatkem se v souladu s čl. I., odst. 1.4 a 1.5. SoD ze dne 15.4.2015  upravuje, 
v souladu s §222 odst. 4 zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek, rozsah činnosti, 
která je předmětem smlouvy, tj. navýšení počtu měrných jednotek tak, jak jsou uvedeny v 
upřesněném položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, níže uvedeným 
způsobem.  

 
 

mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz


 
Hlavní celek 3.2. Přípravné práce 
dílčí části 
3.1.5.1 Zjišťování pozemků neřešených dle §2 zákona …..  

Počet MJ (100 bm) se stanoví na 17 MJ  
(celkové zvýšení prací 3.1.5. a 3.1.5.1 v součtu z 90 na 107 MJ) 
Cena činí 25 500 Kč bez DPH  
(celkem tedy 3.1.5. a 3.1.5.1 se tímto v součtu zvyšuje ze 135 000 Kč na 160 500 Kč) 
Termín pro ukončení plnění se stanoví do 11/2017 

 
3.1.5.2 podklady pro šetření – MJ je hodina,  

 Cena za MJ …. 500 Kč, počet MJ 12 
Cena celkem bez DPH ….. 6 000 Kč 
Termín pro ukončení plnění se stanoví do 11/2017 
 

3.1.6.1 Aktualizace nároků vlastníků pozemků  
Cenu tvoří 5% položky 3.1.6, tj. 5% z 133 000 = 5 650 Kč 
Termín pro ukončení plnění se stanoví do 11/2017 

 
Celková cena díla se tímto zvyšuje o 37 150 Kč bez DPH, tj. o 45 375 Kč včetně 21% DPH. 
Celková cena díla tedy činí 1 509 300 Kč bez DPH, tj. 1 826 253 s 21% DPH. 
 
Termín plnění hlavního celku Přípravné práce se z 08/2016 mění na 11/2017. 
 
Důvodem změny rozsahu plnění je nesouhlas vlastníků s řešením svých pozemků 
v pozemkových úpravách a přesunutí těchto pozemků do pozemků v pozemkových úpravách 
neřešených. 
  
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Dodatek č. 4 smlouvy je v souladu s článkem XII., odst. 12.3. vyhotoven písemně, ve čtyřech 
stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro 
zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.    
 
Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že 
nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 
 
V Brně dne 20.9.2017 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………………                                      …………………………………... 
Ing. Jan Ševčík         Ing. Aleš Tůma 
ředitel KPÚ pro JmK         jednatel 
 
v z. JUDr. Jarmila Báčová 
 
          .................................................. 
          Ing. Libor Sedláček 

   jednatel 


