Číslo smlouvy objednatele: 30/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: XS-018-2016-OST
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov u Macochy

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), č. smlouvy zhotovitele XS-0182016-OST ze dne 8. září 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. října 2017, dodatku č. 2 ze dne
26. června 2019 a dodatku č. 3 ze dne 30. října 2019, na vypracování návrhu Komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Ostrov u Macochy, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Pobočka Blansko
Sídlo:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:
JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dinga, pobočka Blansko
Adresa:
Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:
+420 727 956 796
E-mail :
blansko.pk@spucr.cz
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
CZ01312774 (není plátce DPH)
Objednatelem:

(dále jen „objednatel“)

a

Geocart CZ a.s.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons), předsedou
představenstva
Hrdlička,
MTCP
(Hons),
předseda
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej
představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Telefon:
xxxxx
E-mail :
xxxxx
ID DS:
3v2d84r
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., Na Příkopě 969/33, Praha 1,
pobočka Brno
Číslo účtu:
107-9911410247/0100
IČO:
255 67 179
DIČ:
CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989
vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) xxxxx
za zpracování návrhu KoPÚ:
Zhotovitelem:
Sídlo:
Zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění dodatků č. 1, č. 2
a č. 3, na níže specifikovaných změnách:
• Objednatel
Nově objednatele zastupuje a ve smluvních záležitostech je za objednatele oprávněna jednat
JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko.
• Zhotovitel
➢ Za zhotovitele je ve smluvních záležitostech oprávněn jednat Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons),
předseda představenstva.
➢ Další osobou odpovědnou (úředně oprávněnou) za zpracování návrhu KoPÚ je xxxxx, který je
úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav na základě rozhodnutí o udělení úředního
oprávnění čj. 744/99-5010 ze dne 19. dubna 1999.
➢ Osobami odpovědnými (odborně způsobilými) k výkonu zeměměřických činností v rámci
zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků jsou xxxxx.
S ohledem na nedostatek státní půdy a plánované výkupy ze strany městyse Ostrov požádal zhotovitel
o posunutí termínu dokončení dílčí části díla 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Objednatel uznal důvody zhotovitele jako opodstatněné a se změnou termínu souhlasí. Vzhledem k výše
uvedenému se smluvní strany dohodly na změně termínů dokončení a předání dílčí části díla 3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Zhotovitel předá
objednateli návrh nového uspořádání pozemků do 30. listopadu 2020.
Ve smlouvě o dílo se dále mění níže uvedené smluvní ujednání:
Čl. XI. odst. 11.16. nově zní:
Na plnění zakázky se bude podílet poddodavatel zhotovitele - firma AGERIS s.r.o., Jeřábkova 1848/5,
Brno, s odpovědným projektantem xxxxx. Poddodavatel zpracuje dílčí část díla 3.2.2. Vypracování
návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Prostřednictvím poddodavatele
nebyla plněna dílčí část uvedené v čl. III. této smlouvy a příloze této smlouvy: 3.2.1. Vypracování PSZ
(omezení subdodávek se netýká činností, které pro zhotovitele zajišťují osoby s příslušnými
specializacemi (např. soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).
Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016),
č. smlouvy zhotovitele XS-018-2016-OST. Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto
dodatku.
Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu.
Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v registru smluv.
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Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.
Příloha
Položkový výkaz činností
V Brně dne 7. února 2020

………………………………………..
JUDr. Ivana Antlová
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

…………………………………………..
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.
(zhotovitel)

Strana 3

Příloha k dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1317-2016-523202 (30/2016) - KoPÚ Ostrov u Macochy

Položkový výkaz činností
Hlavní celek / dílčí část

Cena za MJ
bez
DPH v Kč

Počet MJ

Revize stávajícího bodového pole

bod

0

1 500,00

0,00

Doplnění stávajícího bodového pole

bod

0

5 000,00

0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo
trvalé porosty

ha

530

1 400,00

742 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v
trvalých porostech

ha

290

1 650,00

478 500,00

125

3 100,00

387 500,00

-8

3 100,00

-24 800,00

117

3 100,00

362 700,00

820

250,00

205 000,00

2

250,00

500,00

822

250,00

205 500,00

820

450,00

369 000,00

2

450,00

900,00

822

450,00

369 900,00

3.1.1.

3.1.2.

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

3.1.3

100 bm

méněpráce (dodatek č. 1)
cena dílčí části po odečtu méněprací
Rozbor současného stavu

3.1.4.

vícepráce (dodatek č. 1)

ha

cena dílčí části včetně víceprací
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
vícepráce (dodatek č. 1)

3.1.5.

ha

cena dílčí části včetně víceprací

10/2017

11/2017

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

06/2018

10/2018

2 158 600,00

Návrhové práce

3.2.

Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.

820

650,00

2

650,00

1 300,00

822

650,00

534 300,00

100

1 000,00

100 000,00

-33

1 000,00

-33 000,00

67

1 000,00

67 000,00

200

400,00

80 000,00

méněpráce (dodatek č. 2)

-63

400,00

-25 200,00

cena dílčí části po odečtu méněprací

137

400,00

54 800,00

20

1 000,00

20 000,00

-20

1 000,00

-20 000,00

vícepráce (dodatek č. 1)

ha

cena dílčí části včetně víceprací
3.2.1.1.

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
méněpráce (dodatek č. 2)

ha

cena dílčí části po odečtu méněprací
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné
3.2.1.2. situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy
záboru půdy stavbami

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

100 bm

cena dílčí části po odečtu méněprací
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k
vystavení dle §11 odst. 1 zákona
vícepráce (dodatek č. 1)

0

ha

cena dílčí části včetně víceprací
Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

533 000,00

06/2019

100 bm

méněpráce (dodatek č. 2)

3.2.3.

Termín
ukončení

Přípravné práce

3.1.

3.2.2.

Cena bez DPH
celkem v Kč

MJ

ks

0,00

820

1 250,00

1 025 000,00

2

1 250,00

2 500,00

822

1 250,00

1 027 500,00

2

22 000,00

44 000,00

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

11/2020
do 1 měsíce
od výzvy
zadavatele

1 727 600,00
do 3 měsíců

Mapové dílo
3.3

vícepráce (dodatek č. 1)

ha

cena hlavního celku včetně víceprací

300,00

2

300,00

600,00

822

300,00

246 600,00

rozhodnutí

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

246 000,00 nabytí PM 1.

820

246 600,00

100 bm

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

200

960,00

nejpozději do
30.9. roku
následujícího
po roce v
192 000,00
němž došlo k
zápisu KoPÚ
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do katastru
nemovitostí

192 000,00

Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2 158 600,00

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

1 727 600,00

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

246 600,00

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

192 000,00

Celková cena bez DPH v Kč

4 324 800,00

DPH 21% v Kč

908 208,00

Celková cena díla včetně DPH v Kč

5 233 008,00

V Brně dne 7. února 2020

…………………………………………
JUDr. Ivana Antlová
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

………………………………………..
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.
(zhotovitel)

Strana 5

