Číslo smlouvy objednatele: 202-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: xS-009-2015-Vno
DODATEK č. 7

SMLOUVY O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
sídlo:
Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:
JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro
JMK
tel.:
xxx
e-mail:
jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS:
z49per3
v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín
Pavel Záhorský, vrchní referent Pobočky Hodonín
sídlo pobočky:
Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel.:
xxx
xxx
E-mail:
r.osicka@spucr.cz
p.zahorsky@spucr.cz
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu:
3723001/0710
IČ:
01312774
DIČ:
není plátcem DPH
dále jen „objednatel“
Objednatel:

Zhotovitel:

sdružení právnických osob, které tvoří

č. 1
Geocart CZ a.s.
sídlo:
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
tel.:
+420 543216677
e-mail:
geocart@geocart.cz
ID DS:
3v2d84r
IČ / DIČ:
25567179 / CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
a
č. 2
AGERIS s.r.o.
sídlo:
Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
tel.:
+420 545241842
e-mail:
ageris@ageris.cz
ID DS:
zr6jqnz
IČ / DIČ:
25576992 / CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupení na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 11.12.2014
(založena u dokumentace veřejné zakázky):
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předsedou představenstva Geocart CZ a.s.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, na základě plné moci
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V technických záležitostech oprávněn jednat:
osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
xxx
osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a k vytyčení pozemků:
xxx
tel:
xxx
e-mail:
geocart@geocart.cz
bankovní spojení:
Komerční banka
číslo účtu:
107-9911410247/0100
dále jen „zhotovitel“.
Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 7 mění výše uvedená smlouva o dílo následovně:
Čl. I
V důsledku změny statutárních orgánů a změny způsobu zastupování jsou tímto dodatkem upraveny
údaje o zastupování společnosti Geocart CZ a.s.
Čl. II
Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst. 12.3. smlouvy upravuje termín dílčí části
fakturačního celku návrhových prací 3.2.2. tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který
tvoří přílohu smlouvy:
FC 3.2. Návrhové práce:
- 3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11, odst. 1
zákona - termín 31.10.2019 se mění na 31.3.2020
- (3.2.1. – 3.2.3.) Návrhové práce celkem - termín 31.12.2019 se mění na 30.4.2020
Důvodem posunu termínu je dosud nezrealizovaná směnná smlouva za účelem získání potřebné
výměry pro prvky PSZ a jeho aktualizaci.
Čl. III.
1. Ostatní části smlouvy se nemění.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem,
dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Brně dne 14.10.2019
Za objednatele:

Za zhotovitele:

…………………………………
JUDr. Jarmila Báčová
zástupkyně ředitele
Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

…………………………………………..
xxx
na základě plné moci
Geocart CZ a.s.

Příloha:
1. Příloha č. 1 k dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 202-2015-523101
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 202-2015-523101 - KoPÚ v katastrálním území Vnorovy a navazující části k.ú. Lidéřovice na Moravě

Hlavní celek / dílčí část

MJ

Počet MJ

Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

Přípravné práce

3.1.

od 1.5.2015

Revize stávajícího bodového pole

bod

100

250

Doplnění stávajícího bodového pole

bod

0

3 800

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo
trvalé porosty

ha

712

500

356 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v
trvalých porostech

ha

135

900

121 500

Rozbor současného stavu

ha

867

150

130 050

Vodohospodářská studie

ha

250

420

105 000

25 000

3.1.1.

3.1.2.

Termín
ukončení

31.5.2016
0

31.5.2016

3.1.3.

31.10.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na
hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na
upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm

133

1 250

166 250

31.10.2016

3.1.4.1.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na
hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na
upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm

3

3 600

10 800

31.3.2018

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona,
včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi
řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

100 bm

0

x

3.1.6.

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

ha

823

300

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

0

246 900

x

28.2.2017

1 161 500

Návrhové práce

3.2.

Vypracování plánu společných zařízení

ha

823

500

100 bm

0

0

0

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro
vodohospodářská a protierozní opatření

ha

0

0

0

3.2.1.2.

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ
v trvalých a mimo trvalé porosty

ha

105

500

52 500

3.2.1.3.

Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm

61

440

26 840

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm

2

600

1 200

3.2.1.
3.2.1.1.

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření
sloužící k zpřístupnění pozemků

411 500

31.8.2017
x

31.8.2017

3.2.2.

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

ha

823

750

617 250

31.3.2020

3.2.3.

Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání
pozemků

ks

3

8 150

24 450

do 1 měsíce od
výzvy zadavatele

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

3.3

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

1 133 740

823

250

205 750
205 750

30.4.2020
do 3 měsíců nabytí
PM 1.R

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu
s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm

500

480

nejpozději do
konce roku
následujícího po
240 000 roce v němž došlo
k zápisu KoPÚ do
katastru
nemovitostí
240 000

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

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

1 161 500 Kč

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

1 133 740 Kč

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

205 750 Kč

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

240 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč

2 740 990 Kč

DPH 21% v Kč

575 608 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

V Brně dne

3 316 598 Kč

14.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………………………..
JUDr. Jarmila Báčová

……………………………………………..
xxx

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu

na základě plné moci

pro Jihomoravský kraj

Geocart CZ a.s.

