Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělov - dodatek č. 5
Č.j. objednatele 875-2015-525201/5
Č.j. zhotovitele 116-2783-15

Dodatek č. 5
SMLOUVY O DÍLO
na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bělov ze dne 18.9.2015
mezi smluvními stranami

Objednatel:
Sídlo:
Fakturační adresa:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88, 760 41 Zlín
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov
Ing. Mladou Augustinovou,
ředitelkou krajského pozemkového úřadu
01312774
CZ01312774 - není plátcem DPH
z49per3
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Realizující pobočka:
Sídlo pobočky:
V technických záležitostech je oprávněn
jednat:
Telefon / e-mail:
V tech. záležitostech je oprávněn jednat:
Telefon / e-mail:
dále jen „objednatel“

Pobočka Zlín
Zarámí 88, 760 41 Zlín
xxxxxxxxxx

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném:

AGROPROJEKT PSO s. r. o.
Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
xxxxxxxxxx
41601483
CZ41601483
784cctd
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x
V tech. záležitostech je oprávněn jednat:
Telefon / e-mail:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k
výkonu zeměměřických činností v rámci
zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků
dále jen „zhotovitel“

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělov – dodatek č. 5
Úvodní ustanovení
1.

Mezi účastníky byla dne 18.9.2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních
pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Bělov (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.

2.

Na základě požadavků obcí Bělov a Kvasice je třeba v rámci KoPÚ v k. ú. Bělov provést změnu
katastrální hranice. Na kontrolních dnech konaných dne 9. 2. 2017 a 18. 7. 2018 bylo dohodnuto,
že zhotovitel vypracuje elaborát pro změnu katastrální hranice obsahující výpočet výměr a návrh
nových parcel. V důsledku této skutečnosti budou upraveny termíny ukončení dotčených dílčích
fakturačních celků. V důsledku této změny smlouvy je třeba tedy provést dodatečné služby, o
které bude navýšena původní hodnota závazku o částku ve výši 27 000 Kč bez DPH, což činí 2,04
% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu dle ust. § 222 odst.
5 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.
04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
(„GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.

4.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají dodatek ke smlouvě s tímto
textem:
I.

1.

Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Bělov, který je jako příloha nedílnou součástí smlouvy, se u
níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
9 MJ (100 bm) po 3 000 Kč bez DPH – 27 000 Kč bez DPH
Termín plnění: 31. 10. 2018
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Termín plnění: 31. 10. 2018
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
Termín plnění: 31. 10. 2018
3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a
mimo trvalé porosty
1 MJ (ha) po 600 Kč bez DPH – 600 Kč bez DPH
Termín plnění: 31. 10. 2018
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení
plochy záboru půdy stavbami
Termín plnění: 31. 10. 2018
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín plnění: 31. 10. 2018
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II.
Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
6.1.

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky,
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou
součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
1.

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1 – 3.1.5.) bez DPH

646 800 Kč

2.

Hlavní celek - Návrhové práce celkem - 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH

543 050 Kč

3.

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH

4.

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM

77 000 Kč
195 000 Kč

Celková cena bez DPH

1 461 850 Kč

DPH 21 %

306 989 Kč

Celková cena díla včetně DPH

1 768 839 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze
v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.
Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.
Text článku 10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10. 9., který
zní:
10. 9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel
přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá
technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen
zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně
“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou
definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se
zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si
je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich
postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18.9.2015 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze
změn.
V.
1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží
dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
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2. Tento 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).

Ve Zlíně dne 22. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
v z. xxxxxxxxxxxxx
zástupce ředitelky

AGROPROJEKT PSO s. r. o.
xxxxxxxxxxxxx
jednatel

Příloha:
1. Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Bělov
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Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Bělov

Dodatek č. 5

Hlavní celek / dílčí část

Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

Termín
ukončení

MJ

Počet MJ

Revize stávajícího bodového pole

bod

13

300

3 900

Doplnění stávajícího bodového pole

bod

20

1 800

36 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo
trvalé porosty

ha

220

560

123 200

15.11.2016

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm

190

1 350

256 500

31.10.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

100 bm

30

1 100

33 000

31.10.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální
hranice

100 bm

9

3000

27 000

31.10.2018

Rozbor současného stavu

ha

220

220

48 400

15.11.2016

Vodohospodářská studie

ha

220

260

57 200

15.07.2016

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

ha

220

280

61 600

31.10.2018

646 800

15.09.2017

Přípravné práce

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3

3.1.4.
3.1.5.

15.09.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
Návrhové práce

3.2.

Vypracování plánu společných zařízení

ha

220

500

110 000

31.10.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření
sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m

sonda

12

900

10 800

15.03.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro
vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl.
3m

sonda

7

3 500

24 500

15.03.2018

ha

41

600

24 600

31.10.2018

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné
3.2.1.3. situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy
záboru půdy stavbami

100 bm

75

850

63 750

31.10.2018

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné
3.2.1.4. situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení
plochy záboru půdy stavbami

100 bm

25

1 200

30 000

15.03.2018

100 000

100 000

15.03.2018

800

176 000

31.10.2018

2 000

4 000

3.2.1.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.2.1.4.a)

Vypracování dokumentace technického řešení vodní
nádrže Bělov a úpravy PSZ v k.ú. Žlutava

ks

1

3.2.2.

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

ha

220

3.2.3.

Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání
pozemků

ks

2

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

3.3

543 650

Mapové dílo

ha

220

350

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

do 1 měsíce od
výzvy zadavatele

77 000
77 000

100 bm

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč

300

650

do 3 měsíců
nabytí PM 1.R
do 3 měsíců
nabytí PM 1.R

nejpozději do
konce roku
následujícího po
195 000 roce v němž došlo
k zápisu KoPÚ do
katastru
nemovitostí
195 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

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

646 800 Kč

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

543 650 Kč
77 000 Kč

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

195 000 Kč

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

1 462 450 Kč

Celková cena bez DPH v Kč

307 115 Kč

DPH 21% v Kč

1 769 565 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Ve Zlíně dne 22. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………………………………………….
ČR - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec, zástupce ředitelky

…………………………………………………………
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

