
D O D A T E K č. 1 

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:   

E-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz  

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

Vyškov 

  Ing. Jan Pokorný, referent Pobočky Vyškov 

 Telefon:  

E-mail: vyskov.pk@spucr.cz, j.pokorny@spucr.cz   

 

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 oprávněn jednat:    Ing. Ctibor Sýkora - jedná samostatně 

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

v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Aleš Tůma 

Telefon:     +420 , +420  

E-mail:     ekos@ekos-t.cz  

ID DS:      2r63dp8 

IČ / DIČ:     41601483 / CZ41601483 
 

Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu:      

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 19972 

 

 

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habrovany 

 

Tento dodatek, v souladu s čl. I., odst. 1.4 a1.5. SoD ze dne 15.4.2015 upravuje, s využitím opčního 

práva, rozsah činnosti, která je předmětem smlouvy, tj. přesné určení jednotlivých položek tak, jak jsou 

uvedeny v upřesněném položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, a to po provedeném 

jednacím řízení bez uveřejnění, následujícím způsobem: 
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Hlavní celek 3.1. Přípravné práce: 

dílčí části 

 

3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ 

mění se počet MJ (100bm) z 147 na 137 

mění se termín z 01/2016 na 3/2016 

cena celkem bez DPH se tímto snižuje z 220.500,- na 205.500,-Kč. 

 

3.1.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených 

mění se počet MJ (100bm) z 65 na 90 

mění se termín z 01/2016 na 3/2016. 

cena celkem bez DPH se mění z 97.500,- na 135.000,- 

 

Celková cena díla se tímto zvyšuje o 22.500,- Kč bez DPH, tj. o 27.225,- včetně 21% DPH. Celková 

cena díla tedy činí 1 456.100,- Kč bez DPH. 

 

 

Důvodem změny rozsahu plnění a využití opčního práva pro změnu obvodu je požadavek obce a 

vlastníků pozemků v lokalitě zahrad za rodinnými domy, aby byl rozšířen předpokládaný obvod KoPÚ 

o tuto lokalitu, a to jako pozemky neřešené. Vyhodnocení zahrnutí této lokality do obvodu KoPÚ 

předcházelo ústní jednání s vlastníky, starostou obce a zástupcem katastrálního úřadu. Všichni se shodli 

na nutnosti řešení této lokality. Rozšíření předmětu plnění je cca o 5,3 ha a 26 LV. 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

 

Dodatek č.1 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. 

 

 

V Brně dne 4.2.2016 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………………   …………………………………… 

Ing. Jan Ševčík     Ing. Aleš Tůma 
ředitel KPÚ pro JmK     jednatel 

 

 

 

 

       …………………………………… 

       Ing. Libor Sedláček 

jednatel 


