Číslo smlouvy objednatele: 1467-2016-571101

Číslo smlouvy zhotovitele:161025

Návrh na DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj
se sídlem:
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený:
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
01312774
DIČ:
není plátcem DPH
Objednatel:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:
sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení:
e-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

GEOCENTRUM, spol. s r. o.
zeměměřická a projekční kancelář
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
Petr Liška, jednatel společnosti
Petr Liška, jednatel společnosti

6ejp63k

47974460/CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl c, spis. zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
dále jen „zhotovitel“.
Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):
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Čl. I.
Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku č.4 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Domoradovice“ je změna cen a termínu u etap činností
1.1. 3.2.1.B přepracování části plánu společných zařízení termín 30.9.2020 (termín
zastupitelstva 7.9.2020) (nově 43MJ)
1.2. 3.2.1.2.B Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území, termín
30.9.2020 (nově 10MJ)
1.3. 3.2.1.3.B Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových
staveb PSZ, termín 30.9.2020 (nově 7MJ)
1.4. 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, posun termínu na
28.2.2021
Výše uvedené změny jsou uvedeny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je
jeho nedílnou součástí.
Důvod uzavření dodatku:
Posun termínu u výše uvedených etap byl zapříčiněn vznesením velkého počtu nesouhlasů
s projednávaným návrhem nového uspořádání a znovunabytí důvěry těchto vlastníků ve
zpracovávané pozemkové úpravy. Současně s vlastníky nesouhlasí s návrhem nového
uspořádání i Město Hradec nad Moravicí a požaduje i změny v již schváleném PSZ.
Zhotovitel pozemkových úprav tuto skutečnost nezpůsobil a zadavatel jednající s náležitou péčí
potřebu změn nemohl předvídat. Požadovaná změna zadání zahrnuje zaměření polohopisu
a výškopisu v lokalitě změny, vyhotovení projektu nového stavu PSZ, vyhotovení DTR prvků
PSZ, nové projednání se sborem zástupců, předložení PSZ v RDK, schválení zastupitelstvem
a následné přepracování návrhu nového uspořádání pozemků a jeho projednání s vlastníky.
2. Dalším předmětem dodatku jsou personální změny v zastoupení objednatele i zhotovitele
tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku:
2.1. U objednatele je v technických záležitostech oprávněna jednat kromě Ing. Zdeňka
Šišky taktéž Ing. Věra Lyková
2.2. U zhotovitele je v technických záležitostech oprávněn jednat Ing. Josef Blaha
2.3. U zhotovitele je osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu Mgr.
Martin Přerovský
3. Změna v článku VI. Cena za provedení díla odst. 6.1.Rekapitulace ceny:
1.Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1-3.1.5) bez DPH

894 700,- Kč

2.Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3) bez DPH

618 700,- Kč

3.Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH

144 650,- Kč

4.Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

270 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH

1 928 050,- Kč

DPH 21%

404 890,50 Kč

Celková cena díla včetně DPH

2 333 294,50 Kč
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4. Předmětem dodatku č.4 je rovněž změna v ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo bod 10.10
kterým byl přidán dodatkem č.3. Text bodu 10.10 je nahrazen novým zněním což je
v důsledku změny zákona o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb.
„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace,
výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom
svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i
dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při
správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a
účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání
skartační lhůty ve smyslu § 2 pís. S) zákona č. 499/2004 SB. o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů.“
5. Bod 10.11 se dodatkem č.4 ruší
6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č.3 zůstávají beze změn.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2.2. Dodatek č.4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem,
dále prohlašují, že dodatek č.4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
V Ostravě dne 28.02.2020

V Olomouci dne 26.02.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

………………………………
Petr Liška
jednatel společnosti
GEOCENTRUM spol. s r. o.,
zeměměřická a projekční kancelář
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Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.4 - KoPÚ Domoradovice
Cena bez DPH
celkem v Kč

Termín
ukončení

MJ

Počet MJ

Cena za MJ bez
DPH v Kč

Revize stávajícího bodového pole

bod

4

2 000

8 000

Doplnění stávajícího bodového pole

bod

4

3 000

12 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo
trvalé porosty

ha

248

700

173 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých
porostech

ha

19

1 500

28 500

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

100 bm

127

2 300

292 100

28.2.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Hlavní celek / dílčí část
Přípravné práce

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3

30.6.2017

31.12.2017

100 bm

75

2 300

172 500

28.2.2018

3.1.4.

Rozbor současného stavu

ha

257

400

102 800

30.9.2017

3.1.5.

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

ha

263

400

105 200

31.5.2018

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

894 700

31.5.2018

Návrhové práce

3.2.

Vypracování plánu společných zařízení

ha

250

800

200 000

30.6.2019

3.2.1.B

Přepracování části plánu společných zařízení

ha

43

800

34 400

30.9.2020

3.2.1.2.

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

ha

35

1 000

35 000

30.6.2019

3.2.1.2.B

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

ha

10

1 000

10 000

30.9.2020

3.2.1.3.

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

100 bm

65

1 900

123 500

30.6.2019

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

100bm

7

1 900

13 300

30.9.2020

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

100 bm

0

4 500

0

30.6.2019

3.2.1.

3.2.1.4.

3.2.2.

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

ha

250

650

162 500

28.2.2021

3.2.3.

Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

ks

2

20 000

40 000

do 1 měsíce od
výzvy zadavatele

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

3.3

618 700

Mapové dílo

ha

263

550

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

144 650
144 650

100 bm

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

300

900

270000

270000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

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

do 3 měsíců nabytí
PM 1.rozhodnutí

894 700 Kč

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

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

618 700 Kč

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

144 650 Kč

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

270 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč

1 928 050 Kč

DPH 21% v Kč

404 890,50 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

2 332 940,50 Kč

V Ostravě dne 28.02.2020

V Olomouci dne 26.02.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

…………………………………………

…………………………………………………………………….
Petr Liška
jednatel společnosti
GEOCENTRUM spol. s r. o.,
zeměměřická a projekční kancelář

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

