Zápis

ENV/2019/90527
MZP/2019/660/968

o předání a schválení plánu realizace zabezpečení SOD ,,Důl Pelikán" (Č. o. 2758) v
katastrálním území Kutná Hora
Název akce:

Realizace zabezpečení SDD ,,Důl Pelikán" (č. o. 2758) v katastrálním
území Kutná Hora

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
zastoupená:

IČ:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
RNDr. Martinem Holým,
ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka pro řizenI sekce
ochrany přírody a krajiny
00164801

bankovní spojení:
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu:
7628001/0710
kontaktní osoba:
Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,
tel.:
"420 267 122 667, email:
(dále jen ,,Objednatel")
Zhotovitel:
Sdružení ,,Likvidace SDD - PKŮ + AZS + GIS - Oblast 1". Za sdruženi jedná na základě
plné moci vedoucí společník palivový kombinát Ústí, státní podnik. Sídlem sdružení je sídlo
vedoucího společníka na adrese: palivový kombinát Ústi, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39
Chlumec.
zastoupený:
IČ:
DIČ:

Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku
00007536
CZ 00007536 (plátce DPH)

bankovní spojeni:
Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu:
75 36 12 30 00/5500
(dále jen ,,Zhotovitel")
Číslo Prováděcí smlouvy:

Termín podpisu smlouvy:
Termín plněni:
Cena za provedení díla činí:

MŽP-OG-28/19/SDD ze dne 25. 4. 2019, CES: 150 018
Č. j. ENV/2019/53769
25. 4. 2019
31. 10. 2019
76 334,22 KČ bez DPH a 92 364,41 KČ VC. DPH s použitím
kritéria uvedeného v RS tj. 41,9% ceníku URS.

Zhotovitel předává tímto zápisem a Objednatel přejímá tímto zápisem Plán zabezpečeni SDD
,,Důl Pelikán" (č. o. 2758) v katastrálním území Kutná Hora, soupis stavebních prací, dodávek
a služeb, výkaz výměr dle cenové soustavy Urs' a doklady o vypořádáni střetů zájmů.

' http://www.urspraha.cz.

Všechny strany Zápisu jsou si vědomy, že tímto zápisem je schválena cena Prováděcí smlouvy
č. MŽP-OG-28/19/SDD uzavřené dne 25. 4. 2019, podle ČI. 4 Rámcové smlouvy číslo ČES:
150 018 ze dne 24. 11. 2015.
Přílohou zápisu je:
I) Plán realizace zabezpečeni SDD ,,Důl Pelikán" (č. o. 2758) v katastrálním území Kutná
Hora, zpracovaný podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném
využÍváni výhradních ložisek, o povdování a oh|ašování hornické činnosti
a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s vyhláškou o hornické činnosti a vyhláškou č. 52/1997 Sb., kterou se
stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů, včetně soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb,
2) výkaz výměr dle cenové soustavy Urs',
3) doklady o vypořádání střetů zájmů.
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