Číslo smlouvy objednatele: 826-2018-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 10/2018
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strhaře

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 17, 603 00 Brno
Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro
JMK
Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Kotlářská 53, 602 00 Brno
xxxxxxxxxxxxx
brno.pk@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

(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:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
2r63dp8
ČS Třebíč
1521409359/0800
63470985
CZ63470985
KOS BR C 19 972
xxxxxxxxxxxxx

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strhaře

Na základě požadavku Obce Strhaře řešit vodohospodářská a protipovodňová opatření v lokalitě
„Padělky“ a z důvodu změny obvodu KoPÚ v místech změněné katastrální hranice mezi k.ú. Osiky
a k.ú. Strhaře je nezbytné rozšířit obvod KoPÚ. Na základě těchto potřeb se smluvní strany dohodly
na rozsahu, ceně a termínu odevzdání víceprací - rozšíření dílčích částí 3.4.3. o položku Zjišťování
hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.
č. 357/2013 Sb. – změna obvodu č. 1 a 3.4.5. o položku Aktualizace soupisu nároků – změna obvodu
č. 1. V souvislosti se změnou obvodu a pokračujícími omezeními souvisejícími s prokázáním výskytu
koronaviru na území České republiky komplikujícími svolávání jednání sboru zástupců vlastníků
pozemků a s tím související provádění prací nezbytných k vypracování PSZ, požádal zhotovitel
o posun termínů odevzdání dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) , 3.5.i.c) a 3.5.2.
Výše uvedené skutečnosti jsou opodstatněnými důvody pro změnu závazku ze smlouvy o dílo
č. 826-2018-523101 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Strhaře.
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 826-2018523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 mění následovně:

I.
U dílčí části 3.4.3. se doplňuje nová položka Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – změna obvodu č. 1,
s počtem měrných jednotek 4 MJ , cena za 1 MJ 9 525 Kč bez DPH. Dokumentace k této dílčí části
bude předána v termínu 30. 7. 2021.
U dílčí části 3.4.5. se doplňuje nová položka Aktualizace soupisu nároků – změna obvodu č. 1,
s počtem měrných jednotek 5 MJ , cena za 1 MJ 1 100 Kč bez DPH. Dokumentace k této dílčí části
bude předána v termínu 30. 9. 2021.
U hlavního celku 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) se mění termín ukončení hlavního celku
z původního termínu 30. 5. 2020 na nový termín 30. 9. 2021.
U dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín předání dílčí části
z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.
U dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé
porosty se mění termín předání dílčí části z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín
31. 1. 2022.
U dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro
stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín předání dílčí části z původního termínu
31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.
U dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín předání dílčí části
z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.
U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1
zákona se mění termín předání dílčí části z původního termínu 1. 11. 2021 na nový termín 1.7.2022.
Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. obj. 8262018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 o 43 600,00 Kč bez DPH, tj.
o 52 756,00 Kč včetně DPH.
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Na základě výše uvedeného se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy –
tabulka Rekapitulace ceny následovně:
1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH

1 457 300,00 Kč

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH

614 600,00 Kč

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH

121 800,00 Kč
2 193 700,00 Kč

Celková cena díla bez DPH

460 677,00 Kč

DPH 21 %

2 654 377,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH
II.
Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Nově zavedená položka 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení
obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – změna obvodu č. 1, - počet 4 MJ ,
cena za 1 MJ 9 525 Kč bez DPH – celková cena 38 100 Kč bez DPH. Termín ukončení je stanoven na
30. 7. 2021.
Nově zavedená položka 3.4.5. Aktualizace soupisu nároků – změna obvodu č. 1, - počet 5 MJ , cena
za 1 MJ 1 100 Kč bez DPH – celková cena 5 500 Kč bez DPH. Termín ukončení je stanoven na 30. 9.
2021.
Hlavní celek 3.4. Přípravné práce celkem (3.4.1.–3.4.5.) – změna termínu ukončení hlavního celku
z původního termínu 30. 5. 2020 na nový termín 30. 9. 2021
Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – změna termínu ukončení dílčí části
z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.
Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé
porosty – změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1.
2022.
Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro
stanovení plochy záboru půdy stavbami – změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 31.
5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.
Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – změna termínu ukončení dílčí části z původního
termínu 31. 5. 2021 na nový termín 31. 1. 2022.
Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
- změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 1. 11. 2021 na nový termín 1.7.2022.

III.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 826-2018-523101, č. zhot. 10/2018 ve znění dodatků č. 1, 2,
3 a 4 zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv podle § 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), ve
znění pozdějších předpisů.
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Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že 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.

V Brně dne: 30.3.2021

V Třebíči dne: 29.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová

Ing. Aleš Tůma, jednatel

ředitelka Krajského pozemkového

Ing. Libor Sedláček, jednatel

úřadu pro Jihomoravský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Strana 4

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 SoD - KoPÚ v k.ú. Strhaře

MJ

Počet MJ

Cena za MJ bez
DPH v Kč

Revize stávajícího bodového pole

bod

4

3 000

12 000

Doplnění stávajícího bodového pole

bod

3

3 000

9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo
trvalé porosty

ha

168

1 000

168 000

ha

26

1 500

39 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm

133

2 500

332 500

30.6.2019

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

100 bm

183

2 500

457 500

29.11.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

100 bm

43

2 500

107 500

29.11.2019

Podklady pro změnu katastrální hranice

100 bm

10

5 000

50 000

29.11.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle
vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu č. 1

100 bm

4

9 525

38 100

30.7.2021

Rozbor současného stavu

ha

194

600

116 400

30.11.2019

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

ha

203

600

121 800

30.5.2020

Aktualizace soupisu nároků - změna obvodu č. 1

LV

5

1 100

5 500

30.9.2021

1 457 300

30.9.2021

Hlavní celek / dílčí část
3.4.

Cena bez DPH Termín dle čl. 5.1.
celkem v Kč
smlouvy o dílo

Přípravné práce

3.4.1.

3.4.2.

28.2.2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v
trvalých porostech

30.4.2019

3.4.3

3.4.4.

3.4.5.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.5.

Návrhové práce

3.5.1.

Vypracování plánu společných zařízení

ha

203

1 300

263 900

3.5.i.a)

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

ha

25

1 000

25 000
31.1.2022

3.5.i.b)

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

100 bm

46

1 500

69 000

3.5.i.c)

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

100 bm

10

2 000

20 000

3.5.2.

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

ha

197

1 100

216 700

1.7.2022

3.5.3.

Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

ks

2

10 000

20 000

do 1 měsíce od
výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
614 600
3.6.

Mapové dílo

ha

203

600

121 800

do 3 měsíců od
výzvy
objednatele

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
121 800

Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

1 457 300,00 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

614 600,00 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

121 800,00 Kč

Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč

2 193 700,00 Kč
460 677,00 Kč
2 654 377,00 Kč

