MŽP-OG-30/19/SDD
Číslo smlouvy Zhotovitele: NŘZ/ŠAJ128/19

ČES:
Číslo jednací Prováděcí smlouvy: ENV/2019/64732

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO - ČÁST 1 - STANDARDIZOVANÝ POSTUP

k Rámcové smlouvě - část 1 ze dne 24. 11. 2015, ČES: 150 018

SMLUVNÍ STRANY
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
zastoupená:

Vršovická 65, 100 10 Praha 10
RNDr. Martinem Holým,
ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka pro řízeni
sekce ochrany přírody a krajiny

lČ:

00164801

bankovní spojeni:

ČNB Praha 1, Na Příkopě 28,

číslo účtu:

7628001/0710

kontaktní osoba:

Ing. Petr Uldrych, vedoucí odděleni nerostných zdrojů, tel.: +420 267 122 667,
e-mail:

dále jen ,,Objednatel" na straně jedné
a

Sdruženi ,,Likvidace SDD - PKŮ + AZS + GIS - Oblast 1"
Za sdružení jedná na základě plné moci vedoucí společník palivový kombinát Ústi, státní podnik (viz
příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdružení je sídlo vedoucího společnika na adrese: palivový
kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.
palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
se sídlem:
Ing. Petrem Lencem, ředitelem
zastoupený:
IČO:
00007536
DIČ:
CZ00007536
Raiffeisenbank a.s., Ústi nad Labem
bankovní spojeni:
75
36 12 30 00/5500
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl AXVlll, vložka
433

(dále také ,,vedoucí společník" nebo ,,PKŮ")

Až SANACE a.s.
se sídlem:
Pražská 53, 400 01 Ustľ nad Labem
zastoupená:
Ing. jakubem Zavoralem PhD., statutárním ředitelem
IČO:
25033514
DIČ:
CZ25033514
bankovní spojení:
ČSOB a.s.
číslo účtu:
129211415/0300
zapsahá v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 1093

i

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.
se sídlem:
zastoupená:
lČ:

Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
49196375

DIČ:

CZ49196375

plátce DPH

bankovní spojeni:
Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň
číslo účtu:
505930/8030
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

Za sdružení jedná:

Ing. Petr Lenc, ředitel PKŮ

Kontaktní osoba:

Ing. Karel Bureš, na základě plné moci - tel: "420 352 688 230,
e-mail:

dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé

uzavřeli niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Prováděcí smlouvu o dílo - část 1 (dále jen ,,Prováděcí smlouva")
k Rámcové smlouvě o dílo - část 1 ze dne 24. 11. 2015 (dále jen ,,Rámcová smlouva")

ČI. 1
Předmět smlouvy
1.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

Průzkum a zabezpečeni SOD
,,propad Dolní Pochlovice" (č. o. 2757) v k. ú. Dolní Pochlovice.

ČI. 2

Cena
1.

Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě Ú rs jako celku ve výši
41,9%.

2

ČI. 3
Doba, místo a podmínky plněni

l

1.

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 31. 10. 2019 (dodací lhůta).

ČI. 4
Ustanoveni závěrečná

1.

V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení
obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednáni obsažené v Prováděcí smlouvě přednost.
Touto Prováděcí smlouvou se nesměji za žádných podmínek provádět podstatné změny
v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.

2.

Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel
obdrží dvě vyhotoveni a Objednatel obdrží dvě vyhotoveni.

3.

Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejněni v lnformačnIm systému Registr smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy Prováděcí smlouvy:
1. registrační list
2. mapa

Smluvní strany prohlašuji, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ni připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze dne

Zhotovitel
V Chlumcidne ,n. r.
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Česká republika - Ministerstvo životního

Ing. P
Lenc
ře itel
palivový kombinát Ústí, státní podnik

prostředí
RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie a zástupce náměstka
pro řIzení sekce ochrany přírody a krajiny

vedoucí společník Sdruženi
,,Likvidace SOD - PKŮ + AZS + GIS - Oblast 1"
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projev nebo účinky na povrch k 04.04.2019
ipropad o rozměrechl,3 x 0,6m a hloubce 1,2m
oznámený stav díla k 04.04,2019

_
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provizorně zajištěno překrytím armovací sítí a ohraničeno výstražnou signálni páskou__ _._, _ _
Vyjádření
Cgs

' 18,04.2019 Zpracoval

Navštíveno

i

_

l Navštíveno "l OhroZuje
l

!ohrožuje

Poznámka registru SOD
'Vzhledem k tomu, že souvislost vzniku propadu s důlní činnosti nelze na základě provedeného terénního šetřeni a studia
dostupných podkladů jednoznačně potvrdit ani vyloučit, bylo doporučeno, aby na |oka|itě byly provedeny geologicko-průzkumné
práce za účelem zjištění příčin vzniku propadu.
Poznámka k HDD

k

l

._

: Stav díla k datu zpracování

provizorně zajištěno překrytím armovací síti a ohraničeno výstražnou signálni páskou propad o rozměrech1,3 x 0,6m a hloubce
1,2m
Typ díla

_
Propad

' Profil
;dÍ|a
l

,

oválný

Rozměry i1,4 x 0,8 x 1,2

zdroj informací
Zpracovatel
' Datum vložení
04.04.2019

Česká geologická služba
|Autor vloZeni

lČ zpracovatele
Datum aktualizace
j18.04.2019

" ' T

i00025798
Autor aktualizace
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14. května 2019

P ropad Dolní Pochlovice

© Česká geologická služba
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