Číslo smlouvy objednatele:
PÚ – 23/09
Číslo smlouvy zhotovitele:
PÚ – 23/09
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:
Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ
pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky
jednat:
Česká Lípa
V technických záležitostech oprávněn Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky
jednat:
Česká Lípa
Adresa:
Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Telefon:
XXXXXXXXX
E-mail :
m.srnkova@spucr.cz
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
CZ01312774 - není plátce DPH
Objednatel:

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Ing. Helena Krausová
Sídlo:
XXXXXXXXX, 326 00 Plzeň
Zastoupen:
Ing. Helenou Krausovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn XXXXXXXXX
jednat:
V technických záležitostech oprávněn XXXXXXXXX
jednat:
Telefon:
XXXXXXXXX
E-mail :
XXXXXXXXX
ID DS:
zn4gzxj
Bankovní spojení:
XXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXX
IČO:
72274433
DIČ:
CZXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za XXXXXXXXX
zpracování návrhu KoPÚ:
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.j. PÚ – 23/09.
Čl. I

Předmět a účel dodatku
Řízení o pozemkové úpravě se v současné době nachází ve fázi opětovného zpracování
dokumentace a podkladů pro vydání nového rozhodnutí o schválení návrhu. Pro další
pokračování prací je nezbytně nutné na výměře 212 ha provést aktualizaci dat, neboť původní
data jsou z roku 2013.
Z výše uvedeného důvodu dochází na základě § 222 odst. 4) b) 1. zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek ke změně závazku ze smlouvy v důsledku nutnosti aktualizace
etapy 1g, 2d a 2e pro vydání nového rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav
následovně:
1) Článek V. Členění díla a doba plnění výše uvedené smlouvy se upravuje takto :
1. ETAPA – přípravné práce
1 a. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu.
1 b. Dohledání, ověření stávajícího bodobého pole případně jeho doplnění včetně stabilizace.
1 c. Polohopisné zaměření zájmového území, (včetně částečného výškopisu), zajištění
nesouladů v katastru nemovitosí, dohledání, ověření a doplnění bodovébo pole včetně
stabilizace.
1 d. Stanovení vějšího obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území,
včetně záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ”) a geometrických plánů (dále jen
„GP”), stabilizace plastovou nebo kamennou značkou.
1 e. Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného
území, včetně záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ”) a geometrických plánů
(dále jen „GP”), stabilizace plastovou nebo kamennou značkou.
1 f. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., jejich vytyčení a
stabilizace.
1 g. Dokumentaci nároků vlastníků.
Doba dokončení: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do 31. 3. 2020.
2. ETAPA – návrhové práce
2 a. Vypracování plánu společných zařízení doloženého souhlasem zastupitelstva obce a
vyjádřením dotčených orgánů státní správy.
2 b. Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společného zařízení.
2 c. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy.
2 d. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.
2 e. Dokumentaci návrhu pozemkových úprav, včetně návrhu postupu realizace.
Doba dokončení: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do 31. 3. 2020.
3. ETAPA – vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
3 a. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu pozemkových úprav, stabilizace hranic pozemků.
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3 b. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM”) a souboru
popisných informací (dále jen „SPI”).
Doba dokončení: zhotovitel je povinnen část 3 a. této etapy dokončit a provést do 6 měsíců
a část 3 b. do 3 měsíců od výzvy objednatele.

2) Článek VII. Cena díla a způsob platby výše uvedené smlouvy se navyšuje takto:
Fakturační celek

MJ

Počet
MJ

Cena za
MJ/Kč

Cena
celkem/Kč

1g

Dokumentace nároků
vlastníků

ha

212

500

106 000

2d

Vypracování návrhu nového
uspořádání pozemků

ha

212

1000

212 000

2e

Kompletní dokumentace PÚ

pare

3

20 000

60 000

Celkem

378 000

Cena díla se mění na základě navýšení o nepodstatné změny závazků ze smlouvy ve výši
378.000,- Kč (viz Krycí list k nabídkové ceně – dodatek č. 2) a změny výše DPH z 20% na
21%.
Cena díla dle fakturačních celků :
Přípravné práce – ucelená část č.1 bez DPH

3.721.000,- Kč

Návrhové práce – ucelená část č. 2 bez DPH

2.680.000,- Kč

Vytýčení pozemků a mapové dílo – část č. 3 bez DPH

1.438.000,- Kč

Cena celkem bez DPH

7.839.000,- Kč

DPH (dle výpočtu pro jednotlivá období)

1.583.580,- Kč

Celková cena díla s DPH

9.422.580,- Kč

3) Článek X. Práva a povinnosti smluvních stran výše uvedené smlouvy se doplňuje o bod
8., který zní:
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 úložiště. 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.
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Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. PÚ – 23/09 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a
dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 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).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

V České Lípě dne 10.5.2019

V Plzni dne 10.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Marta Srnková

Ing. Helena Krausová

vedoucí Pobočky Česká Lípa

Příloha: Krycí list
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Krycí list
k nabídkové ceně
k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá - dodatek č. 2

Fakturační celek

MJ

Pevná cena
za MJ bez
DPH Kč

Cena bez
DPH celkem
Kč

Návrh
harmonogramu
prací - počet
měsíců od
úvodního
jednání/termín
odevzdání

1060
70
10

3002.000,2.000,-

318.000,140.000,20.000,-

12

972
88

1.000,3.000,-

972.000,264.000,-

12

306
512

2.000,100,-

612.000,51.200,-

12

111
488

2.000,100,-

222.000,48.800,-

12

186
650
1060
212

2.000,100,500,500,-

372.000,65.000,530.000,106.000,-

12

1060
58

1.000,1.000,-

1.060.000,58.000,-

24

75
1060
212

2.000,1.000,1.000,-

150.000,1.060.000,212.000,-

24

4
3

20.000,20.000,-

80.000,60.000,-

Počet
MJ

Přípravné práce - ucelená část č.1
1a Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu, včetně
aktualizace BPEJ
1b Dohledání, ověření stávajícího bodového pole
Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace
1c Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé
porosty
dtto - v trvalých porostech

ha
bod
bod
ha
ha

8

1d Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a
geometrických plánů
- stabilizace plastovou značkou
- stabilizace kat.hranice kamennou značkou

100 bm
bod
bod

1e Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a
geometrických plánů
- stabilizace plastovou značkou

100 bm
bod

1f Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2
vytyčení pozemků
stabilizace plastovou značkou

100 bm
bod

1g Dokumentace nároků vlastníků

ha

1g Dokumentace nároků vlastníků 03/19

ha

Přípravné práce celkem (1a - 1g) bez DPH
Návrhové práce - ucelená část.2
2a Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření
orgánů a organizací)
2b Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby

ha

2c Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení
pro stanovení plochy záboru půdy
2d Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

km

2d Vypracování návrhu nového uspořádání 03/19

ha

2e Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu
realizace
2e Kompletní dokumentace návrhu PÚ 03/19

Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH

ha

ha

pare
pare

17

31.3.2020
3.721.000,- Kč

24

36

31.3.2020
41

31.3.2020
2.680.000,- Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3
3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
100 bm
Stabilizace hranic pozemků

bod

900
1350

300,80,-

3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

270.000,108.000,-

1060
1.000,1.060.000,Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH
ha

Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem ( 1a -1g) bez DPH
2.Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
celkem(3a-3b) bez DPH
Cena celkem bez DPH (nabídková cena)
DPH
Celková cena díla včetně DPH

Smluvní pokuta za nesplnění 2. fakturačního celku
Smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy
Smluvní pokuta za nesplnění 3. fakturačního celku

Za objednatele: dne 10.5.2019

…………………………………..
Mgr. Marta Srnková
vedoucí Pobočky Česká Lípa

Za zhotovitele: dne 10.5.2019

………………………………………..
Ing. Helena Krausová

do 6 měsíců od výzvy
objednatele
do 3 měsíců od výzvy
objednatele

1.438.000,- Kč

3.721.000,- Kč
2.680.000,- Kč
1.438.000,- Kč
7.839.000,- Kč
1.583.580,- Kč
9.422.580,- Kč

2.680.000,- Kč
9.422.580,- Kč
1.438.000,- Kč

