Číslo smlouvy objednatele: SPU 168867/2015
Číslo smlouvy zhotovitele: 106-2733-15
Dodatečné práce na návrhu KPÚ v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sáz.

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. SPU 168867/2015 ze dne 25.3.2015

mezi smluvními stranami

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Žďár nad Sázavou
Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Jiřím Klusáčkem, vedoucím pobočky
Ing. Jiří Klusáček
Ing. Petr Pejchal

Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

XXXXXXXXXXXX
zdarnsazavou.pk@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Objednatel:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel společnosti
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
784cctd
ČSOB, a.s.
372520453/0300
41601483
CZ41601483
u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)
V souladu s Čl. V a. výše uvedené smlouvy o dílo ve spojení s bodem 3. Čl. IX. smlouvy o dílo
č. 13/2010 ze dne 24.11.2010 se smluvní strany dohodly, že ukončí smluvní vztah dle této
smlouvy, resp. dle obou uvedených smluv o dílo, z důvodu, že nelze již využít znění této
smlouvy, resp. znění obou uvedených smluv o dílo, pro další plnění jdoucí nad rámec této
smlouvy, resp. obou uvedených smluv o dílo.

Číslo smlouvy objednatele: SPU 168867/2015
Číslo smlouvy zhotovitele: 106-2733-15
Dodatečné práce na návrhu KPÚ v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sáz.

Obě smlouvy, tj. výše uvedená smlouva o dílo a smlouva o dílo č. 13/2010 byly mimo cenu
obsahově vzájemně provázány.
Současný stav řízení:
Zhotovitel splnil veškeré svoje závazky z výše uvedené smlouvy, tj. části 1.5 až 2.5, tj. předal
objednateli vypracovaný návrh nového uspořádání pozemků. Návrh ovšem nebyl
objednatelem schválen z důvodů překážek na straně Obce Budeč, která se schválením návrhu
nesouhlasila, což lze kvalifikovat jako překážky na straně objednatele. Z výše uvedené
smlouvy o dílo tedy zhotovitel splnil všechny svoje závazky.
Řízení o KoPÚ Budeč u Žďáru nad Sázavou tedy nebylo ukončeno ani dle smluvního vztahu
dle výše uvedené smlouvy o dílo, dle které zhotovitel předložil druhý návrh ke schválení.
S tímto návrhem však nesouhlasila Obec Budeč z důvodu, že musí mimo řízení o KoPU Budeč
provést sama směny pozemků dle požadavků některých vlastníků, aby mohl být realizován
silniční obchvat obce. Tím došlo k nabourání předaného druhého návrhu a v současné době
musí být zpracován další, tj. třetí návrh nového uspořádání pozemků. Objednatel však již
nemůže s ohledem na zákon č . 134/2016 Sb. v úplném znění provést další rozšíření
smluvního vztahu v části ceny za dílo, a proto navrhl zhotoviteli ukončení smluvního vztahu
dle výše uvedené smlouvy o dílo, resp. dle obou výše uvedených smluv o dílo.
Rekapitulace prací a plnění dle výše uvedené smlouvy o dílo:
Zhotovitel předložil objednateli dne 3.4.2019 pod č.j. SPU 139781/2019 návrh na vypořádání
smluvních závazků včetně rekapitulace prací. Dle tohoto návrhu se smluvní strany dohodly,
že:
- Ucelená část 1 Přípravné práce: veškeré služby sjednané smlouvou a jejími dodatky byly
v dohodnutém rozsahu uskutečněny a odevzdány a jejich cena byla uhrazena.
- Ucelená část 2 Návrhové práce: FC 2.1, FC 2.2, FC 2.3, FC 2.4 - veškeré služby sjednané
smlouvou a jejími dodatky byly v dohodnutém rozsahu uskutečněny a odevzdány a jejich cena
byla uhrazena. FC 2.5. – Návrh nového uspořádání pozemků, sjednaná cena 572.400,- Kč.
Tento fakturační celek byl dokončen, byl převzat objednatelem, po kontrole bez vad a
nedodělků uhrazeno pouze 80% sjednané ceny, tj. 457.920,- Kč. Zbývající částku ve výši
114.480 Kč požaduje zhotovitel v souladu s bodem 3. Čl. IX. smlouvy o dílo č. 13/2010
při ukončení smluvního vztahu uhradit.
- Ucelená část 3 Vytyčení pozemků a mapové dílo: žádné služby nebyly sjednány.
Dohoda a změna smlouvy o dílo:
a) Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí po podpisu tohoto Dodatku č. 5
zhotoviteli pohledávku ve výši 114.480,- Kč bez DPH, jak popsáno výše.
b) Dle výše napsaného a dle přílohy smlouvy se mění konečná cena díla dle čl. VII.
takto:
1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH

342 495,- Kč

Číslo smlouvy objednatele: SPU 168867/2015
Číslo smlouvy zhotovitele: 106-2733-15
Dodatečné práce na návrhu KPÚ v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sáz.

2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.6.) bez DPH

708 200,- Kč

3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1 - 3.2.)
Celková cena bez DPH

0 Kč
1 050 695,- Kč
220 646,- Kč

DPH
Celková cena díla včetně DPH

1 271 341,- Kč

Smluvní strany se vzhledem k výše napsanému dohodly, že smluvní vztah založený
smlouvou č. SPU 168867/2015 ze dne 25.3.2015 ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 5 končí.
Dodatek č. 5 včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá platnosti dnem jeho
podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Dodatek č. 5 včetně přílohy je vyhotoven a podepsán oběma stranami elektronicky.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 5 včetně přílohy přečetli a že souhlasí s
jeho obsahem.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.4.2019

XXXXXXXXXXXX

..……………………………………….
Z a o b j e d n a t e l e:
Ing. Jiří Klusáček
vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou

V Brně dne 26.4.2019

XXXXXXXXXXXX

…………………………………………….
Z a z h o t o v i t e l e:
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Příloha k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo ze dne 26.3.2015

Ucelená část, fakturační celek

1. Přípravné práce
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole,
návrh na doplnění
Doplnění stávajícího bodového pole včetně
stabilizace
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo
trvalé a lesní porosty
Polohopisné zaměření zájmového území v
trvalých porostech (mimo lesní porosty)
Polohopisné zaměření zájmového území v
lesních porostech
Vyšetření hranic lesních pozemků řešených v
KPÚ
Stabilizace hranic lesních pozemků plastovou
značkou
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího
obvodu upravovaného území
- vyšetření obvodu upravovaného území
vč.ZPMZ a geom.plánů
- stabilizace plastovou značkou
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního
obvodu upravovaného území
- vyšetření obvodu upravovaného území
vč.ZPMZ a geom.plánů

- stabilizace plastovou značkou
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2
zák.

Počet
MJ

MJ

ha
bod

0
0

bod

0

ha

0

ha

0

ha

0

100 bm

0

bod

0

100bm

0

bod

0
0

bod

Cena za MJ
bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

Termín
ukončení 1)

100bm

25

2 000

50 000

30.9.2015

bod

45

120

5 400

30.9.2015

100bm

85

1 600

136 000

- vytyčení pozemků
30.7.2015
- stabilizace plastovou značkou

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování
návrhu nového uspořádání a vypracování
podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

bod

166

120

19 920

ks

1

131 175

131 175

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

31.10.2015

342 495

1
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2. Návrhové práce
2.1. Vypracování plánu společných zařízení
(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu
zpracování)
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo
trvalé porosty

ks

1

114 400

114 400

31.10.2015

ha

2

700

1 400

31.10.2015

ha

0

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,
včetně geol. průzkumu
2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy,
včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů
pro vodohospodářskou část plánu společných
zařízení

ha

2

10 000

20 000

31.10.2015

ha

0

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání
pozemků - uhrazeno 80%

ks

1

572 400

457 920

30.6.2016

114 480

po podpisu
dodatku č. 5

Výškopisné zaměření zájmového území v
trvalých porostech vč. lesních

Zbývá uhradit 20%
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
(4+2)

ks

6

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
Stabilizace hranic pozemků
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

ha

0

bod

0

ha

0

0

4 000

708 200
Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

3 měsíce od
výzvy PÚ
3 měsíce od
výzvy PÚ

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez
DPH
Rekapitulace

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) bez DPH
Celková cena bez DPH
DPH
Celková cena díla včetně DPH
Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.4.2019
Za objednatele:

0

342 495 Kč
708 200 Kč
0 Kč
1 050 695 Kč
220 646 Kč
1 271 341 Kč

V Brně dne 26.4.2019

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

…………………………………………
Ing. Jiří Klusáček
vedoucí SPÚ, Pobočka Žďár nad Sázavou

…………………………………………………………………….

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel, AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
2

