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SMLOUVA O DÍLO
uzavĜená podle § 2586 a násl. zákona þ. 89/2012 Sb., obþanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi
ýeská republika – Státní pozemkový úĜad
Krajský pozemkový úĜad
pro Moravskoslezský kraj, Poboþka Opava
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Sídlo:
Žižkov
zástupcem Ĝeditelem KPÚ
Zastoupen:
pro Moravskoslezský kraj
Ing. Bohumilem Dolanským
Ve smluvních záležitostech oprávnČn Ing. Bohumil Dolanský, zástupce Ĝeditele
KPÚ
jednat:
V technických záležitostech oprávnČn
jednat:
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Ve smluvních záležitostech
jednat:
V technických záležitostech oprávnČn 
jednat:

Telefon:

E-mail :
UGEIN
ID DS:

Bankovní spojení:

ýíslo úþtu:
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IýO:
DIý:
Spoleþnost je zapsaná v obchodním
rejstĜíku vedeném:
Osoba odpovČdná (úĜednČ oprávnČná) za
zpracování návrhu KoPÚ:
(dále jen „zhotovitel“)
(spoleþnČ dále jako „smluvní strany“)
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Smluvní strany uzavĜely níže uvedeného dne, mČsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva“) na základČ výsledku zjednodušeného podlimitního Ĝízení podle pĜíslušných ustanovení
zákona þ. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek, v platném znČní (dále jen „ZZVZ“):

ýlánek I.
PĜedmČt a úþel smlouvy
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Úþelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran pĜi realizaci plnČní vzešlého
na základČ ukonþené veĜejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. ŠilheĜovice“.
PĜedmČtem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních
pozemkových úprav v k. ú. ŠilheĜovice, dále jen „KoPÚ“) vþetnČ nezbytných zemČmČĜických
þinností urþených pro obnovu katastrálního operátu [pĜesnost geometrického a polohového
urþení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 pĜílohy
vyhlášky þ. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální
vyhláška“), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledkĤ KoPÚ do katastru nemovitostí a
vytyþení hranic nových pozemkĤ dle zapsané DKM (dále jen „dílo“).
Dílo, kromČ „Vytyþení pozemkĤ dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.7., bude sloužit jako
podklad pro rozhodnutí pozemkového úĜadu o schválení návrhu pozemkových úprav a
rozhodnutí o výmČnČ nebo pĜechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad
pro územní plánování.
Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v þlánku III. této smlouvy.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svĤj náklad a na své nebezpeþí v dobČ
sjednané v þlánku V. této smlouvy. Dokonþením celého díla se rozumí Ĝádné dokonþení
„Vytyþení pozemkĤ dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.7. Objednatel se zavazuje, že ĜádnČ
provedené dílo pĜevezme a zaplatí za nČj dohodnutou cenu dle podmínek stanovených touto
smlouvou.

ýlánek II.
Podklady k provedení díla
2.1.
2.2.

2.3.

Nabídka zhotovitele ze dne 19.1.2017
Objednatel se zavazuje pĜedat zhotoviteli bezodkladnČ po podpisu této smlouvy veškeré
podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly souþástí zadávací dokumentace. O
pĜedání podkladĤ bude sepsán oboustrannČ podepsaný pĜedávací protokol. Objednatel se
zavazuje spolupracovat se zhotovitelem pĜi obstarávání dalších nezbytných podkladĤ.
Zhotovitel se zavazuje Ĝídit se pĜi provádČní díla ustanoveními této smlouvy a platnými
právními pĜedpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se k
pĜedmČtu díla (dále jen „pĜedpisy“). V pĜípadČ, že v prĤbČhu plnČní pĜedmČtu veĜejné zakázky
nabude platnosti a úþinnosti novela nČkterého z výše uvedených pĜedpisĤ, popĜípadČ nabude
platnosti a úþinnosti jiný pĜedpis vztahující se k pĜedmČtu plnČní díla, je zhotovitel povinen pĜi
realizaci veĜejné zakázky Ĝídit se tČmito novými pĜedpisy.
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ýlánek III.
Rozsah díla a jeho þlenČní na hlavní celky a dílþí þásti
3.1.

3.3.

Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem þ. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úĜadech a o zmČnČ zákona þ. 229/1991 Sb., o úpravČ vlastnických vztahĤ k
pĤdČ a jinému zemČdČlskému majetku, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon“) a
dále zejména s vyhláškou þ. 13/2014 Sb., o postupu pĜi provádČní pozemkových úprav a
náležitostech návrhu pozemkových úprav, vþetnČ její pĜílohy (dále jen „vyhláška“),
Metodickým návodem k provádČní pozemkových úprav, Technickým standardem
dokumentace plánu spoleþných zaĜízení v pozemkových úpravách, SmČrnicí ústĜední
Ĝeditelky SPÚ 10/2015 o postavení a þinnosti Regionálních dokumentaþních komisí (dále jen
„RDK“) a Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobČ –
VýmČnný formát pozemkových úprav (VFP) v souvislosti s PĜíkazem ústĜední Ĝeditelky
01/2016 – Zkušební provoz v rámci pĜedávání dat pozemkových úprav v digitální podobČ –
VýmČnný formát pozemkových úprav.
Nedílnou souþástí této smlouvy je položkový výkaz þinností. Dokumentace díla bude
vyhotovena v souladu s pĜílohou þ. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými pĜedpisy katastru
nemovitosti.
Dílo bude rozdČleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílþích þástí:

3.4.

Hlavní celek „PĜípravné práce“ je sestaven z následujících dílþích þástí

3.2.

3.4.1. Revize a doplnČní stávajícího bodového pole
a)

b)

Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení závad a
zmČn, ovČĜení polohy kontrolním mČĜením, u bodĤ PPBP pĜípadné pĜeurþení polohy,
popĜ. poĜízení nových geodetických údajĤ, návrh ke zrušení, elaborát revize PPBP).
Návrh na doplnČní PPBP schválený katastrálním úĜadem, doplnČní PPBP (pĜípadná
stabilizace bodĤ, elaborát doplnČní PPBP).

3.4.2. Podrobné mČĜení polohopisu v obvodu KoPÚ
a)
b)

c)

Podrobné mČĜení polohopisu tj. pĜedmČtĤ stanovených v § 10 odst. 7 vyhlášky a
pĜedmČtĤ stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.
ZamČĜování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech) je
provádČno za úþasti pozvaných vlastníkĤ þi správcĤ tČchto staveb (vlastníci nebo
správci budou zhotovitelem na toto zamČĜování prokazatelnČ pozváni) na základČ
pĜíslušných zákonných norem. Vypracování dokumentace o tomto místním šetĜení
vþetnČ podrobného mČĜení jako podkladu pro návrh nového uspoĜádání tČchto
pozemkĤ.
Body polohopisu budou zamČĜeny vþetnČ nadmoĜské výšky (výškový systém baltský
po vyrovnání - Bpv).

3.4.3. Revize prĤbČhu hranic obvodĤ KoPÚ a revize hranic pozemkĤ neĜešených dle § 2
zákona
a)

Vypracování seznamu pĜedpokládaných úþastníkĤ Ĝízení pro úvodní jednání. Tento
seznam bude pĜedán objednateli v termínu do 2 mČsícĤ od výzvy objednatele. Revize
prĤbČhu hranic obvodĤ KoPÚ, vypracování potĜebných geometrických plánĤ pro
stanovení obvodĤ KoPÚ a pĜedání elaborátu revize hranic obvodĤ vþetnČ jeho
pĜíloh na katastrální úĜad, pĜedepsaná stabilizace, vše dle platných katastrálních
pĜedpisĤ katastru nemovitostí.
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b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

Vypracování potĜebných geometrických plánĤ pro rozdČlení pozemkĤ na hranici
mezi Ĝešenými a neĜešenými pozemky dle § 2 zákona.
Revize hranic vþetnČ podrobného mČĜení pozemkĤ neĜešených podle § 2 zákona
bude provedeno v souladu s § 10 vyhlášky a dle požadavkĤ katastrálního úĜadu
uvedených v dohodČ s pozemkovým úĜadem (bod III. odst. 3) pĜílohy þ. 1 k
vyhlášce).
Pozvánky na revizi hranic rozešle dotþeným vlastníkĤm objednatel na základČ
podkladĤ od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem pĜedány minimálnČ 1
mČsíc pĜed zaþátkem revize hranic.
Aktualizace místních a pomístních názvĤ, vypracování seznamu místních a
pomístních názvĤ a grafického pĜehledu místních a pomístních názvĤ, vše
odsouhlasené pĜíslušnou obcí. Souhlas zajišĢuje zhotovitel.
Grafický pĜehled parcel (pro celé katastrální území/v obvodu pozemkových úprav),
vþetnČ pĜípadného seznamu nesouladĤ graficky zobrazených parcel s obsahem
souboru popisných informací.
Doložení kladného stanoviska katastrálního úĜadu ve smyslu § 9 odst. 6 zákona (viz
Pokyn þ. 43 ýÚZK).
PĜedání soupisu nesouladĤ mezi SPI a SGI k Ĝešení katastrálnímu úĜadu.
Vypracování seznamu parcel dotþených pozemkovými úpravami pro vyznaþení
poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upĜesnČný obvod (§ 9 odst. 7
zákona).

3.4.4. Rozbor souþasného stavu
a)
b)
c)

Rozbor souþasného stavu území – prĤzkum území (charakter hospodaĜení, cestní síĢ,
eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky.
Zhodnocení požadavkĤ a stanovisek dotþených orgánĤ a organizací, celkové
vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.
Mapa prĤzkumu a mapa erozního ohrožení - souþasný stav.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nárokĤ vlastníkĤ pozemkĤ
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

PĜehled zjištČných nesouladĤ druhĤ pozemkĤ a zpĤsobĤ využití v souladu s § 5 odst.
3 vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § 11 odst. 1 vyhlášky.
Souþástí a podkladem pro vypracování dokumentace nárokĤ vlastníkĤ bude
topologická úprava linií BPEJ na zamČĜený skuteþný stav, odsouhlasená pĜíslušným
odborem SPÚ. Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona a § 11 a 12
vyhlášky a pĜílohy þ. 1 vyhlášky, jeho pĜedání odborné organizaci zajistí objednatel.
Aktualizace seznamu parcel dotþených pozemkovými úpravami pro vyznaþení
poznámky do KN (§ 9 odst. 7 zákona).
Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodČ VI. pĜílohy þ. 1 k
vyhlášce s výjimkou bodĤ 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými v § 8
zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a pĜílohy þ. 2 vyhlášky. S vypracováním seznamu
pozemkĤ vlastníkĤ vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona.
Jednotlivé nárokové listy urþené k rozeslání vlastníkĤm budou opatĜeny originálem
razítka a podpisem osoby úĜednČ oprávnČné k projektování pozemkových úprav. Ke
každému nárokovému listu bude také pĜipojeno grafické zobrazení parcel
konkrétního nárokového listu.
PĜi zjištČní zmČny údajĤ o dotþených vlastnících nebo pozemcích provede zhotovitel
aktualizaci jejich soupisĤ nárokĤ a objednatel je doruþí dotþeným vlastníkĤm.
Pokud bude vlastník požadovat ocenČní dĜevin rostoucích mimo les (§ 12 vyhlášky),
zajistí zhotovitel toto ocenČní do pĜedmČtných nárokových listĤ.
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h)
i)

3.5.

Vyhotovení znaleckých posudkĤ na ocenČní vČcných bĜemen nebo výkupu pozemkĤ
zajistí objednatel.
Pokud bude nutné provést zmČny v soupisech nárokĤ na základČ námitek podaných
ve stanovené lhĤtČ, bude zhotovitelem bez zbyteþného odkladu v dokumentaci
provedeno.

Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílþích þástí
3.5.1. Vypracování plánu spoleþných zaĜízení
a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)

Dokumentace k plánu spoleþných zaĜízení (dále jen „PSZ“) bude vyhotovena dle
výsledkĤ rozboru souþasného stavu území a požadavkĤ objednatele v souladu s § 9
zákona a § 15 a 16 vyhlášky.
Plán spoleþných zaĜízení pro Ĝešené katastrální území bude funkþnČ provázán s
územním plánem na sousední katastrální území a na území mimo obvod
pozemkových úprav v Ĝešeném katastrálním území.
Souþástí díla bude i posouzení navržených spoleþných zaĜízení ve srovnání se
schváleným územním plánem Ĝešeného území.
Po projednání PSZ se sborem zástupcĤ objednatel zajistí na návrh zpracovatele
zpracování inženýrsko-geologického prĤzkumu. Výsledky inženýrsko-geologického
prĤzkumu budou závazným podkladem pro návrh PSZ.
Plán spoleþných zaĜízení bude projednán s dotþenými orgány a organizacemi. Po
vyĜešení všech pĜipomínek s ním bude seznámen sbor zástupcĤ vlastníkĤ.
Zhotovitel pĜedloží 3 mČsíce pĜed stanoveným termínem ukonþení dílþí þásti 3.5.1.
PSZ ve struktuĜe dle smČrnice RDK. PSZ bude v termínu odevzdán po vyĜešení
všech pĜipomínek orgánĤ státní správy a organizací a po seznámení se sborem
zástupcĤ. NáslednČ bude PSZ pĜedložen k odsouhlasení RDK, projednání zajišĢuje
objednatel. Zhotovitel se na základČ výzvy objednatele zúþastní projednání
pĜedložené dokumentace v RDK.
Po odsouhlasení v RDK bude PSZ pĜedložen ke schválení zastupitelstvu pĜíslušné
obce na veĜejném zasedání. Zhotovitel se na základČ výzvy objednatele zúþastní
projednání pĜedložené dokumentace.
Souþástí elaborátu PSZ jsou i vyjádĜení orgánĤ a organizací v prĤbČhu zpracování
PSZ a vyhotovení celkové bilance pĤdního fondu, kterou je nutné vyþlenit k jeho
provedení, vþetnČ bilance použitých pozemkĤ ve vlastnictví státu, obce popĜ. jiných
vlastníkĤ.
Dokumentace technického Ĝešení PSZ bude pro všechna navrhovaná opatĜení
ovČĜena autorizovanou osobou s požadovanou specializací a zpracována v rozsahu
odstavcĤ 3.5.i.a) - 3.5.i.c):
3.5.i.a)

Výškopisné zamČĜení zájmového území. ZamČĜení bude provedeno v
nezbytném rozsahu u pozemkĤ ohrožených vodní erozí nebo u pozemkĤ,
na nichž se pĜedpokládá výstavba a realizace spoleþných zaĜízení.
3.5.i.b) PotĜebné podélné profily, pĜíþné Ĝezy a podrobné situace liniových staveb
(toky, komunikace, pĜíkopy, prĤlehy apod.) spoleþných zaĜízení pro
stanovení plochy záboru pĤdy. To vše s ohledem na potĜeby správy a
provozu jednotlivých staveb. Do pĜedpokládaného poþtu mČrných jednotek
v krycím listu nabídkové ceny je zapoþítána pouze vodorovná délka
podélných profilĤ. PĜíþné Ĝezy budou vyhotoveny ke každému podélnému
profilu ve vzdálenosti max. po 50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.
3.5.i.c) PotĜebné podélné profily, pĜíþné Ĝezy a podrobné situace
vodohospodáĜských staveb (nádrže, poldry apod.) spoleþných zaĜízení pro
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stanovení plochy záboru pĤdy. Do pĜedpokládaného poþtu mČrných
jednotek v krycím listu nabídkové ceny je zapoþítána pouze vodorovná
délka podélných profilĤ. PĜíþné Ĝezy budou vyhotoveny ke každému
podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 20 m a jsou zahrnuty do
kalkulace ceny.
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspoĜádání pozemkĤ k vystavení dle § 11 odst. 1
zákona
a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)

Optimální prostorové a funkþní uspoĜádání nových pozemkĤ vþetnČ bilancí
odsouhlasených vlastníky pozemkĤ Ĝešených podle § 2 zákona, zpracovaných v
souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s pĜílohou þ. 3 vyhlášky v rozsahu dle
bodu VIII. pĜílohy þ. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8.
Doložení dokladĤ o projednání návrhu nového uspoĜádání se všemi vlastníky, popĜ.
dokladu zhotovitele o výzvČ k jeho projednání (§ 9 odst. 20 zákona).
Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli pĜedložen soupis nových
pozemkĤ, podepsaný úþastníkem Ĝízení. K soupisu nových pozemkĤ bude pĜipojená
grafická pĜíloha se zobrazením nového uspoĜádání pozemkĤ. Grafická pĜíloha bude
rovnČž obsahovat zákres stávajících a novČ zĜizovaných vČcných bĜemen. Písemná i
grafická þást bude opatĜena originály razítka a podpisem zpracovatele.
Soupisy nových pozemkĤ vþetnČ grafické þásti návrhu (3x) zasílané objednatelem
podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkĤm, kteĜí se nevyjádĜili.
Zapracování objednatelem pĜipuštČných pĜipomínek vzešlých na základČ výzvy
objednatele podle § 9 odst. 21 zákona.
V prĤbČhu zpracování návrhu bude provádČna prĤbČžná aktualizace soupisu nárokĤ
na základČ nových skuteþností, uvedených v katastru nemovitostí, a to až do
vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona. PrĤbČžnou aktualizací je rovnČž
zapracování pĜipomínek podle þl. 3.5.2.e).
Dokumentace k vystavenému návrhu bude pĜedložena v rozsahu stanoveném
pĜílohou þ. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v poþtu a formČ
stanovené þl. IV. této smlouvy.
Doklady o projednání návrhu nového uspoĜádání pozemkĤ s podpisy vlastníkĤ
budou pĜedány v originále a v potĜebném poþtu kopií, dle požadavku objednatele.
V pĜípadČ nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspoĜádání pozemkĤ
bude pĜedána upravená dokumentace PSZ k vystavení ve formČ aktualizované celé
dokumentace popĜ. dodatku k tomuto plánu, a to s ohledem na rozsah provedených
zmČn. Digitální podoba dokumentace bude pĜedávána v celém rozsahu, nikoliv jen
dodatek.
Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvkĤ PSZ o þísla pozemkĤ a þísla LV a vyhotoví
soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspoĜádání pozemkĤ.

3.5.3. Dokonþení a pĜedložení aktuální dokumentace nového uspoĜádání pozemkĤ a PSZ
a)

b)
c)

Provedení úprav návrhu na základČ námitek a pĜipomínek podle § 11 odst. 1 a odst. 2
zákona. Dokumentace návrhu nového uspoĜádání pozemkĤ vþetnČ PSZ bude v
rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. pĜílohy þ. 1 k vyhlášce, a to v poþtu a formČ
stanovené þl. IV. této smlouvy.
Paré þ. 1 bude obsahovat originály dokladĤ. Vše bude ĜádnČ oznaþeno, podepsáno s
pĜíslušným razítkem osoby úĜednČ oprávnČné k projektování pozemkových úprav.
Vypracování písemných a grafických pĜíloh k rozhodnutí o schválení návrhu
pozemkových úprav. Písemnou pĜílohou se rozumí kopie odsouhlaseného pĜípadnČ
neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemkĤ dle pĜílohy þ. 1 bodu VIII. odst. 1
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vyhlášky a soupis nových pozemkĤ s uvedením parcelních þísel KN. Pokud
odsouhlasené soupisy nových pozemkĤ obsahují pracovní þísla parcel, bude
pĜiložena srovnávací tabulka parcelních þísel. Grafickou pĜílohou se rozumí
znázornČní nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky Ĝízení).
3.6.

Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje
3.6.1. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a
vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona zmČny údajĤ v katastru nemovitostí
provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ.
3.6.2. Vyhotovení podkladĤ potĜebných pro zavedení výsledkĤ pozemkových úprav do
KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální vyhlášky
s výjimkou podkladĤ uvedených pod písm. b), c), e).
3.6.3. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená pĜíslušným
odborem SPÚ a její pĜedání pĜíslušnému odboru SPÚ zajistí objednatel.
3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky pĜedat výsledky
zemČmČĜických þinností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladČ
výsledkĤ pozemkových úprav ovČĜené podle zákona þ. 200/1994 Sb., o
zemČmČĜictví a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ souvisejících s jeho
zavedením, katastrálnímu úĜadu prostĜednictvím odbornČ zpĤsobilé osoby a pĜílohy
k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení zpĤsobilosti jejich pĜevzetí do
katastru nemovitostí nejpozdČji do 3 mČsícĤ od nabytí právní moci rozhodnutí o
schválení návrhu pozemkových úprav.
3.6.5. Tisková podoba dokumentace k obnovČ katastrálního operátu bude vyhotovena do
15 dnĤ od vydání kladného stanoviska katastrálního úĜadu k pĜevzetí výsledku
zemČmČĜických þinností.
3.6.6. Za pĜedané dílo v termínu je považováno pĜedání veškerých podkladĤ v rozsahu § 57
odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobČ ve struktuĜe dat podle pĜílohy þ. 56 k
Návodu pro obnovu katastrálního operátu a pĜevod, ýÚZK 2015, ve znČní dodatkĤ,
vþetnČ kladného stanoviska katastrálního úĜadu k pĜevzetí výsledkĤ zemČmČĜických
þinností do katastru nemovitostí a pĜíloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona v
digitální i písemné podobČ.

3.7.

Hlavní celek „Vytyþení pozemkĤ dle zapsané DKM“ obsahuje

Vytyþení, oznaþení hranic pozemkĤ trvalou stabilizací (§ 12 odst. 2 zákona) a protokolární pĜedání
hranic navržených pozemkĤ vlastníkĤm v souladu s § 87 až 92 katastrální vyhlášky, dle požadavku
objednatele. Zhotovitel odevzdá objednateli doklad o pĜedání dokumentace o vytyþení hranice
pozemkĤ vlastníkĤm a katastrálnímu úĜadu. Pro fakturaci bude rozhodující skuteþný poþet mČrných
jednotek.

ýlánek IV.
Technické požadavky na provedení díla
4.1.

Jednotlivé dílþí þásti budou pĜedány v klasické formČ písemného a grafického zpracování na
papíĜe, vše pĜehledné a þitelné. Dále budou dílþí þásti pĜedány v digitální podobČ ve
výmČnném formátu VFP spoleþnČ s údaji Informaþního systému katastru nemovitostí ve
formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na pamČĢovém mediu, a
souþasnČ bude pĜedána textová þást ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým
editorem Word, tabulková þást ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel.
Seznam parcel Ĝešených v obvodu KoPÚ pro zápis poznámky do katastru nemovitostí o
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4.2.

zahájení Ĝízení a o schválení návrhu pozemkových úprav bude pĜedán ve formátu *.csv.
Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen pĜedat objednateli rovnČž ve formátu
*.pdf v þlenČní dle jednotlivých listĤ vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro
správní Ĝízení (napĜ. v elektronické spisové službČ). Dokumentace bude pĜedána ve formátu
VFP s výjimkou tČch þástí díla, u nichž není pĜedání ve formátu VFP vyžadováno (napĜ.
dokumentace technického Ĝešení PSZ), které se pĜedávají ve formátu *.dgn nebo *.vyk a v
souĜadnicovém systému S-JTSK.
Rastrová data budou pĜedána ve formátu
georeferencovaného TIFF.
Ukonþené dílþí þásti budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím poþtu
vyhotovení a formČ:
4.2.1. Revize stávajícího bodového pole - 1x papírové zpracování (1x objednatel) a CD
(DVD).
4.2.2. Polohopisné zamČĜení zájmového území - 1x papírové zpracování (1x objednatel) a
CD (DVD).
4.2.3. Revize prĤbČhu hranic obvodu KoPÚ a revize hranic pozemkĤ neĜešených dle § 2
zákona - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x pro pĜedání na katastrální úĜad) a
CD (DVD). Geometrické plány budou odevzdány - 1x papírové zpracování (1x
katastrální úĜad) a na CD (DVD).
4.2.4. Rozbor souþasného stavu - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD).
4.2.5. Dokumentace nárokĤ vlastníkĤ (vþetnČ map) - 2x papírové zpracování (1x objednatel
a 1x obec) a CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání úþastníkĤm Ĝízení.
4.2.6. Vypracování PSZ - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec
s rozšíĜenou pĤsobností) a CD (DVD). Po zapracování pĜípadných zmČn vzniklých v
prĤbČhu zpracování návrhu nového uspoĜádání pozemkĤ - 3x aktualizované papírové
zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšíĜenou pĤsobností) a CD (DVD).
4.2.7. Výškopisné zamČĜení zájmového území - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD
(DVD).
4.2.8. PotĜebné podélné a pĜíþné profily spoleþných zaĜízení - 1x papírové zpracování
(objednatel) a CD (DVD).
4.2.9. Vypracování návrhu nového uspoĜádání pozemkĤ k vystavení - 2x papírové
zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a CD (DVD).
4.2.10. PĜedložení aktuální dokumentace návrhu nového uspoĜádání pozemkĤ - 2x papírové
zpracování (1x objednatel (paré þ. 1), 1x obec k uložení) a CD (DVD) + 3x pĜílohy k
rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úĜad, 1x úþastník Ĝízení).
4.2.11. Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel) a CD (DVD).
4.2.12. Vypracování písemných pĜíloh k rozhodnutí o výmČnČ nebo pĜechodu vlastnických
práv, urþení výše úhrady a lhĤty podle § 10 odst. 2 zákona a o zĜízení nebo zrušení
vČcného bĜemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úĜad, 1x k
rozeslání úþastníkĤm Ĝízení, 1x obec k veĜejnému nahlédnutí) a CD (DVD).
4.2.13. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyþení hranic pozemkĤ - 1x papírové
zpracování (1x objednatel) a CD (DVD) podle § 90 katastrální vyhlášky.

4.3.

4.4.

Grafické výstupy budou zpracovány v mČĜítku stanoveném katastrálním úĜadem. Návrh PSZ a
návrh nového uspoĜádání pozemkĤ v mČĜítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (mČĜítka stanoví
objednatel podle potĜeby v prĤbČhu zpracování KoPÚ).
Grafické a textové pĜílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následnČ rozesílat
úþastníkĤm Ĝízení, budou zkompletovány pro každého úþastníka Ĝízení samostatnČ a Ĝazeny
dle požadavku objednatele.
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ýlánek V.
Základní podmínky pĜedání a pĜevzetí díla
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.
5.11.
5.12.

5.13.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo ke kontrole po dílþích þástech ve smyslu
þlánku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v pĜíloze þ. 1, která je nedílnou
souþástí této smlouvy. O pĜedání díla bude vyhotoven pĜedávací protokol.
ýásti díla budou pĜedávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úĜadu, Poboþky Opava,
adresa Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.
Objednatel provede kontrolu pĜedaných dílþích þástí podle þl. III. do 30 dnĤ od pĜevzetí díla
ke kontrole.
Výsledek kontroly sdČlí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno
nejpozdČji poslední den lhĤty uvedené v þl. 5.3.
V pĜípadČ, že ve lhĤtČ podle þl. 5.4. neobdrží zhotovitel písemné podání o výsledku kontroly,
má se za to, že objednatelem nebyly zjištČny žádné vady a nedodČlky a postupuje se podle þl.
5.8.
V pĜípadČ, že budou objednatelem zjištČny vady þi nedodČlky v rozsahu nebo kvalitČ
pĜedaného díla podle þl. III., bude zhotoviteli dílo vráceno k dopracování. LhĤta na
dopracování je stanovena do 10 dnĤ od doruþení písemného podání podle þl. 5.4. Zhotovitel
tímto není zbaven povinnosti pĜedávat dílo bez vad.
Po odstranČní vad þi nedodČlkĤ je dílo opakovanČ pĜedáno ke kontrole. Výsledek kontroly
sdČlí objednatel písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno nejpozdČji poslední den
lhĤty ke kontrole, která þiní 30 dní.
Objednatel je povinen pĜevzít dílo do 14 dnĤ po písemném prohlášení objednatele, že
provedené dílo nevykazuje zjevné vady a nedodČlky a že dílo pĜebírá. O pĜedání a pĜevzetí
þásti díla bude objednatelem vyhotoveno sdČlení o schválení, které bude doruþeno zhotoviteli.
V pĜípadČ, že bude objednatelem zjištČno, že dílo, pĜedané podle þl. 5.7. má opČt vady, obdrží
zhotovitel sdČlení o poþátku bČhu sankcí. ZároveĖ bude zhotoviteli vráceno dílo k dopracování
v objednatelem stanovené lhĤtČ.
Sankce podle þl. 8.3. bude uplatnČna v pĜípadČ, že dílo odevzdané podle þl. 5.7. bude
vykazovat opČt vady a nedodČlky.
Objednatel je oprávnČn nepĜevzít dílo, které má vady až do jejich odstranČní, tuto skuteþnost
písemnČ oznámí zhotoviteli.
Zhotovitel pĜedloží objednateli 15 dnĤ pĜed zahájením projednávání se sborem zástupcĤ k
posouzení návrh PSZ a pĜed projednáním s vlastníky první návrh nového uspoĜádání pozemkĤ
v digitální formČ.
Písemné sdČlení o schválení dílþích þástí díla bude vyhotoveno:
5.13.1. u dílþí þásti 3.4.1. po odevzdání a pĜevzetí díla katastrálním úĜadem,
5.13.2. u dílþí þásti 3.4.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.13.3. u dílþí þásti 3.4.3. po pĜedání kladného stanoviska katastrálního úĜadu (§ 9 odst. 6
zákona),
5.13.4. u dílþí þásti 3.4.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.13.5. u dílþí þásti 3.4.5. po odstranČní námitek a pĜipomínek k vystaveným nárokĤm,
uplatnČných ve lhĤtČ stanovené objednatelem (§ 8 odst. 1 zákona),
5.13.6. u dílþí þásti 3.5.1. po schválení zastupitelstvem obce na veĜejném zasedání (§ 9 odst.
11 zákona),
5.13.7. u dílþí þásti 3.5.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.13.8. u dílþí þásti 3.5.3. po vypoĜádání námitek a pĜipomínek k vystavenému návrhu
uplatnČných ve lhĤtČ stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po pĜedložení
aktuální dokumentace,
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5.13.9. u hlavního celku 3.6. po pĜedložení kladného stanoviska katastrálního úĜadu k pĜevzetí
výsledkĤ zemČmČĜických þinností do katastru nemovitostí.
5.14.

5.15.

Písemné sdČlení o schválení dílþích þástí díla bude objednatelem vyhotoveno zároveĖ po
pĜedložení kladného schvalovacího protokolu souboru VFP u tČch dílþích þástí díla, která to
vyžadují.
ýást díla „Vytyþení pozemkĤ dle zapsané DKM“ zabezpeþí zhotovitel ve lhĤtách stanovených
objednatelem, nejpozdČji však do 30. 9. roku následujícího po roce, v nČmž došlo k zápisu
KoPÚ do katastru nemovitostí.

ýlánek VI.
Cena za provedení díla
6.1.

Cena za provedení díla je sjednána na základČ vítČzné nabídky veĜejné zakázky, vyhlášené
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje pĜíloha þ. 1, která je nedílnou souþástí této
smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - PĜípravné práce celkem bez DPH

1 216 850 Kþ

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH

745 150 Kþ

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH

157 500 Kþ

Hlavní celek - Vytyþení pozemkĤ dle zapsané DKM

87 500 Kþ
2 207 000 Kþ

Celková cena díla bez DPH

463 470 Kþ

DPH 21%

2 670 470 Kþ

Celková cena díla vþetnČ DPH

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze zmČnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3.
tohoto þlánku a dále v pĜípadČ, že v prĤbČhu plnČní dojde ke zmČnám sazeb DPH.
Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související
s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k Ĝádnému dokonþení díla.
6.1.2. Sjednaná celková cena je urþena na základČ zadaného rozsahu mČrných jednotek a jím
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

V pĜípadČ menšího množství mČrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány
skuteþnČ zpracované mČrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli finanþní
prostĜedky ve výši celkové ceny díla dle þl. 6.1 na zhotovení díla, pokud bude splnČna
podmínka sjednaná v pĜedchozí vČtČ.
PĜípadné zmČny závazku ze smlouvy budou Ĝešeny v souladu s § 222 ZZVZ.
U cen geodetických a projekþních prací, u nichž je mČrná jednotka 100 bm, se metry sþítají za
celou dílþí þást a teprve souþet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy smČrem nahoru.
Tisk nutných mapových podkladĤ je zahrnut do cenové kalkulace.

ýlánek VII.
Platební a fakturaþní podmínky
7.1.

7.2.

Fakturaþní adresa: Státní pozemkový úĜad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IýO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu: Krajský pozemkový úĜad pro
Moravskoslezský kraj, Poboþka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.
Fakturace bude provádČna po dokonþení jednotlivých dílþích þástí, na základČ schvalovacího
protokolu o pĜedání a pĜevzetí prací bez vad a nedodČlkĤ, vystaveného objednatelem. Bez
tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V pĜípadČ, že se bude jednat o
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7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

dokumentaci pĜedávanou katastrálnímu úĜadu, bude souþástí protokolu potvrzení katastrálního
úĜadu o pĜevzetí dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodČlkĤ.
DĜívČjší termín plnČní dílþích þástí se pĜipouští za podmínky, že k financování díla budou ze
státního rozpoþtu uvolnČny potĜebné finanþní prostĜedky na úþet objednatele v dobČ dĜívČjšího
plnČní. Podmínkou dĜívČjší fakturace je písemný souhlas objednatele.
Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splĖovat
náležitosti podle pĜedpisĤ o vedení úþetnictví. ZároveĖ s cenou za provedené práce vypoþte
zhotovitel i DPH podle platných zákonĤ. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a
smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladnČ fakturu vrátit zhotoviteli s
tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V
takovém pĜípadČ není objednatel v prodlení s úhradou.
Zhotovitel oznaþí každou fakturu textem „dílþí“ s oznaþením dílþí þásti a poslední fakturu
oznaþí textem „koneþná“.
Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendáĜních dnĤ ode dne doruþení objednateli.
Poslední faktura v kalendáĜním roce musí být objednateli doruþena nejpozdČji do 30. 11.
kalendáĜního roku.
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
Zhotovitel tímto bere na vČdomí, že objednatel je organizaþní složkou státu a jeho stav úþtu
závisí na pĜevodu finanþních zdrojĤ ze státního rozpoþtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v
pĜípadČ nedostatku finanþních prostĜedkĤ na úþtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po
obdržení potĜebných finanþních prostĜedkĤ a že þasová prodleva z tČchto dĤvodĤ nebude
zapoþítána do doby splatnosti uvedené na faktuĜe a nelze z tČchto dĤvodĤ vĤþi objednateli
uplatĖovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v pĜípadČ, že tato skuteþnost nastane,
oznámí ji neprodlenČ a to písemnČ dodavateli nejpozdČji do 5 pracovních dní pĜed pĤvodním
termínem splatnosti faktury.

ýlánek VIII.
Záruky, smluvní pokuty, sankce
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

Smluvní strany se zavazují, že v pĜípadČ, kdy jakákoliv smluvní strana poruší ustanovení této
smlouvy, pĜedevším podmínky týkající se termínĤ plnČní pĜedmČtu smlouvy, termínu
splatnosti daĖových dokladĤ, mohou být druhou stranou uplatĖovány sankce uvedené v tomto
þlánku.
Sankce v pĜípadČ porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromČ termínĤ plnČní a
porušení ustanovení þlánku X.) zhotovitelem þiní 0,5 % z celkové ceny díla vþ. DPH uvedené
v þl. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení.
Sankce za nesplnČní termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílþí þásti díla ve
sjednaném termínu prokazatelnČ zavinČné zhotovitelem þiní 0,2 % z ceny hlavního celku vþ.
DPH, uvedeného v pĜíloze þ. 1, a to za každý i zapoþatý kalendáĜní den prodlení, avšak max.
ve výši nesplnČné dílþí þásti díla.
UplatnČním smluvní pokuty není dotþeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši,
pokud mu v dĤsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnČní povinnosti zajištČné smluvní
pokutou, ledaže by objednatel výslovnČ prohlásil, že na plnČní povinnosti netrvá.
Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnĤ ode dne doruþení písemné výzvy oprávnČné smluvní
strany k jejich úhradČ povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvČ uvedena lhĤta delší.
Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byĢ i nesplatnou smluvní pokutu nebo náhradu
škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši zapoþetl vĤþi nároku zhotovitele na uhrazení
faktury vystavené dle þl. VII.
Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost pĜedaného díla. Záruþní lhĤta se stanovuje
na 60 mČsícĤ od pĜedání celého díla zhotovitelem objednateli. V pĜípadČ pĜerušení prací ze
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruþní lhĤta na dosud provedené práce.
Poþátkem této záruþní lhĤty je termín odevzdání posledního hlavního celku. V pĜípadČ, že po
dobu plynoucí záruþní lhĤty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruþní lhĤta na
dĜíve dokonþené ucelené þásti o poþet mČsícĤ pĜerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré
vady a nedodČlky prací zapĜíþinČné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby
plynoucí z chybných vstupních podkladĤ, zejména pak z chybných údajĤ o vlastnictví
(vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemkĤ), které nebylo v dobČ
zpracování návrhĤ KoPÚ zpochybnČno. O odstranČní vad bude obČma stranami sepsán
protokol. Doba odstranČní vad se do záruþní lhĤty nezapoþítává.
Vady díla: Objednatelem pĜevzatá dílþí þást díla má vady, pokud neodpovídá kvalitou þi
rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvČ, pĜípadnČ požadavkĤm obecnČ závazných
norem nebo pĜedpisĤm uvedeným v této smlouvČ. Objednatel písemnČ oznámí zhotoviteli
vadu díla a ten je povinen do 15 dnĤ písemnČ oznámit, zda vadu uznává, þi nikoliv. Vady díla
zhotovitel odstraní bezplatnČ v dohodnuté lhĤtČ. LhĤta musí být objednatelem stanovena tak,
aby nezmaĜila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných
vadách podle ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a
nedodČlkĤ ĜádnČ pĜedat objednateli, o pĜedání a pĜevzetí bude vyhotoven protokol. Pokud
objednatel bude souhlasit s provedenou opravou, potvrdí zhotoviteli protokol o odstranČní vad
a nedodČlkĤ.
Je-li zhotovitel v prodlení s odstranČním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500
Kþ za každý zapoþatý kalendáĜní den prodlení po uplynutí lhĤty dohodnuté podle odstavce
8.8. této smlouvy.
Objednatel má právo požadovat odstranČní prokazatelných vad kdykoliv bČhem záruþní doby.
Oznámení o vadách bude pĜedáváno písemnČ, telefonicky þi faxem s následným písemným
potvrzením oprávnČnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatnČ ve
stanovené lhĤtČ.
Pokud zhotovitel ĜádnČ neodstraní oznámené vady do 30 dnĤ od zahájení odstranČní vad, má
objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se nenaruší práva
objednatele vyplývající ze záruþních podmínek.
Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíĜení jemu pĜedaných podkladĤ a informací vĤþi tĜetí osobČ.
Tyto mohou být pĜedány tĜetí osobČ jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením
díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 10 000,- Kþ, a to za každý jednotlivý pĜípad porušení této povinnosti.
Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena pĜedpisy nebo
touto smlouvou, a objednatel uþiní nebo opomene þi nebude moci uþinit pro porušení takové
povinnosti následné þinnosti, v jejichž dĤsledku bude sankcionován ze strany orgánĤ veĜejné
správy, je pĜíslušný zhotovitel povinen tuto þástku jako vzniklou škodu objednateli nahradit,
pokud nebyla zpĤsobena zcela þi zþásti v dĤsledku jednání þi opomenutí objednatele, nebo
pokud na možné porušení pĜedpisĤ zhotovitel objednatele pĜedem neupozornil.
V pĜípadČ prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením penČžité þástky vzniká oprávnČné
stranČ nárok na úrok z prodlení ve výši pČti setin procenta (0,05 %) z dlužné þástky za každý i
zapoþatý den prodlení. Tím není dotþen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

ýlánek IX.
DĤvody pro zmČnu nebo odstoupení od smlouvy
9.1.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z
této smlouvy þi stanovené obecnČ závaznými právními pĜedpisy, je objednatel oprávnČn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provádČním a dílo provádČl
Ĝádným zpĤsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neuþiní ani ve stanovené lhĤtČ mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybnČ k podstatnému porušení smlouvy, je
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

objednatel oprávnČn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z tČchto dĤvodĤ
objednateli škoda, je zhotovitel povinen prĤkaznČ vyþíslenou škodu uhradit.
Pokud na stranČ objednatele vznikl dĤvod pro zmČnu nebo zrušení závazku, je povinen
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s pĜípravou na plnČní
závazku, se zmČnou þi zrušením závazku. Zhotovitel není povinen pĜistoupit na zmČnu nebo
zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbyteþného odkladu poté, kdy zjistil
nebo mohl zjistit skuteþnost rozhodnou pro zmČnu nebo zrušení závazku.
Objednatel si vyhrazuje právo pĜerušit práce v pĜípadČ nedostatku finanþních prostĜedkĤ na
tyto práce pĜidČlených ze státního rozpoþtu. PĜi pĜerušení prací ze strany objednatele se
provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v
této výši uhrazeny na základČ oboustrannČ potvrzeného protokolu. O dobu pĜerušení prací se
prodlouží lhĤty k pĜedání díla a jeho ucelených þástí, pokud nebude dohodnuto jinak.
Zhotovitel toto právo objednatele plnČ akceptuje.
Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když pĜerušení prací z výše
citovaných dĤvodĤ bude trvat více než šest mČsícĤ nebo dĤvody pro dopracování pozemkové
úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plnČ akceptuje.
Každá ze smluvních stran je oprávnČna písemnČ odstoupit od smlouvy, pokud:
9.5.1. vĤþi majetku zhotovitele probíhá insolvenþní Ĝízení, v nČmž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku;
9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace;
9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a
které zcela nebo na dobu delší než 3 mČsícĤ znemožní nČkteré ze smluvních stran plnit
své závazky ze smlouvy.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
9.10.
9.11.

Vznik nČkteré ze skuteþností uvedených v odstavci 9.5. je každá smluvní strana povinna
neprodlenČ oznámit druhé smluvní stranČ. Pro uplatnČní práva na odstoupení od smlouvy však
není rozhodující, jakým zpĤsobem se oprávnČná smluvní strana dozvČdČla o vzniku
skuteþností opravĖujících k odstoupení od smlouvy.
Pokud odstoupí od smlouvy nČkterá ze smluvních stran z dĤvodĤ uvedených v tomto þlánku,
smluvní strany sepíší protokol o stavu provádČného díla ke dni odstoupení od smlouvy.
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskuteþnČných prací a dodávek ke dni
odstoupení od smlouvy. ZávČrem protokolu smluvní strany uvedou finanþní hodnotu dosud
provedeného díla. V pĜípadČ, že se smluvní strany na finanþní hodnotČ díla neshodnou, nechají
vypracovat znalecký posudek pĜíslušným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují
pĜijmout tento posudek jako koneþný ke stanovení finanþní hodnoty díla. K urþení znalce,
jakož i k úhradČ ceny za vypracování posudku je pĜíslušný objednatel. Pokud odstoupí od
smlouvy nČkterá ze smluvních stran z dĤvodĤ uvedených v tomto þlánku, vypoĜádají se
smluvní strany vzájemnČ podle § 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ.
Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemnČ prostĜednictvím datové schránky, pĜípadnČ
formou doporuþeného dopisu s doruþenkou. Úþinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem
doruþení oznámení o odstoupení druhé smluvní stranČ.
V pĜípadČ odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit
podklady, pĜíp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.
Odstoupením od smlouvy nejsou dotþena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní
pokuty a pĜípadnou náhradu škody.
Do doby vyþíslení oprávnČných nárokĤ smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání tČchto nárokĤ je objednatel oprávnČn zadržet veškeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli.
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9.12.

Objednatel je oprávnČn vypovČdČt tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s jednomČsíþní
výpovČdní dobou, jež poþíná bČžet prvního dne mČsíce následujícího po doruþení výpovČdi
zhotoviteli.

ýlánek X.
Ochrana informací Státního pozemkového úĜadu
10.1.

10.2.

Všechny informace, aĢ už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobČ, které byly
þi budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavĜení této
smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveĜejné a bude s nimi nakládat v souladu s
ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, vztahující se na
informace dĤvČrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se zákonem þ. 101/2000 Sb., o
ochranČ osobních údajĤ a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
NeveĜejné informace nezahrnují:
10.2.1. informace, které se staly obecnČ dostupnými veĜejnosti jinak než následkem jejich
zpĜístupnČní pĜímo þi nepĜímo zhotovitelem nebo;
10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveĜejného charakteru z
jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za pĜedpokladu, že takový zdroj
není podle nejlepšího vČdomí a svČdomí zhotovitele vázán smlouvou o zachování
neveĜejné povahy pĜíslušných informací nebo jinou povinností mlþenlivosti týkající se
pĜíslušných informací.

10.3.

Zhotovitel se zavazuje použít neveĜejné informace výhradnČ v souvislosti s poskytováním
sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, která je s ním
pĜímo þi nepĜímo majetkovČ propojena ani jeho zástupce, zamČstnanec, zmocnČnec, pĜíkazce
nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveĜejnými informacemi, je
nezpĜístupní žádné tĜetí osobČ s výjimkou pĜípadĤ, kdy:
10.3.1. je zveĜejnČní neveĜejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými
právními pĜedpisy nebo;
10.3.2. kdy zveĜejnČní tČchto neveĜejných informací je vyslovenČ touto smlouvou povoleno
nebo;
10.3.3. v pĜípadČ, kdy zveĜejnČní tČchto neveĜejných informací bude pĜedem písemnČ
odsouhlaseno objednatelem.

10.4.
10.5.

10.6.

10.7.

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zamČstnanci, konzultanti, zástupci a pĜíkazci budou s
neveĜejnými informacemi zacházet náležitým zpĤsobem a v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel bez pĜedchozího písemného souhlasu objednatele nezpĜístupní nic z obsahu
neveĜejných informací a dále naĜídí svým vedoucím zamČstnancĤm, zamČstnancĤm a svým
poradcĤm, aby uþinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím.
V takovém pĜípadČ je zhotovitel povinen pĜedložit objednateli písemné stanovisko svého
právního zástupce, z nČhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdČlení obsahu
neveĜejných informací nebo jejich þásti skuteþnČ vyžaduje, a projednat tuto záležitost s
objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném pĜípadČ vyvine maximální úsilí k tomu,
aby zajistil, že se zveĜejnČnými neveĜejnými informacemi bude stále zacházeno jako s
neveĜejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmČjí být dále sdČlovány.
V pĜípadČ, že se zhotovitel, nČkterý z jeho vedoucích zamČstnancĤ nebo zamČstnancĤ dozví,
popĜípadČ bude mít dĤvodné podezĜení, že došlo k zpĜístupnČní neveĜejných informací nebo
jejich þástí neoprávnČné osobČ, je povinen o tom neprodlenČ informovat objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že neprodlenČ na žádost objednatele vrátí všechny písemné dokumenty
obsahující neveĜejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující
jakékoliv informace neveĜejného charakteru, rovnČž zajistí, že totéž uþiní všechny další osoby,
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10.8.

10.9.

kterým byly neveĜejné informace zhotovitelem zpĜístupnČny. Zhotovitel se zavazuje, že si v
takovém pĜípadČ neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo þásteþné reprodukce
þi záznamy tČchto neveĜejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a
ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základČ neveĜejných
informací je zhotovitel povinen bez zbyteþného odkladu zniþit. Zhotovitel se výslovnČ
zavazuje zniþit materiály uložené v poþítaþích, textových editorech nebo jiných zaĜízeních
obsahujících neveĜejné informace. Toto zniþení a odstranČní materiálĤ bude objednateli
písemnČ potvrzeno vedoucím zamČstnancem zhotovitele, který byl zniþením a odstranČním
materiálĤ povČĜen.
V pĜípadČ porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada škody,
která mĤže tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatel je
v pĜípadČ porušení ustanovení této smlouvy oprávnČn domáhat se vydání pĜedbČžného
opatĜení, jakož i jiného zatímního prostĜedku právní ochrany v pĜípadČ hrozícího nebo
skuteþného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli
vzniknou v souvislosti s uplatĖováním náhrady škody.
V pĜípadČ porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto þlánku smlouvy vzniká objednateli nárok na
zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 100 000 Kþ (slovy
jednostotisíc korun þeských) za každý jednotlivý prokázaný pĜípad porušení povinnosti.
Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendáĜních dnĤ ode dne obdržení vyúþtování smluvní
pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotþen nárok objednatele na náhradu
škody.

ýlánek XI.
Jiná ujednání
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

11.6.

11.7.
11.8.

PĜi provádČní díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují
prĤbČžnČ vzájemnČ konzultovat odbornou problematiku pĜedmČtu smlouvy. Smluvní strany se
dohodly na tom, že zhotovitel není oprávnČn dílo, které je pĜedmČtem plnČní této smlouvy, bez
písemného souhlasu objednatele dále prodávat þi s ním jinak nakládat.
Objednatel je oprávnČn prĤbČžnČ kontrolovat provádČní díla. K prĤbČžným kontrolám
provádČní díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto kontrolní dny
je oprávnČn svolávat objednatel 1x za mČsíc. Zhotovitel je povinen se tČchto kontrolních dnĤ
zúþastnit a pĜedložit ke kontrole doklady o provádČní díla.
Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat pĜedevším s obcemi a s orgány státní správy, které
jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupcĤ vlastníkĤ, který je volen ve
smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen.
Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádČt aktualizaci dat na základČ
aktuálních údajĤ katastru nemovitostí.
Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole ve veĜejné správČ
a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (zákon o finanþní kontrole), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, osobou
povinnou spolupĤsobit pĜi výkonu finanþní kontroly provádČné v souvislosti s provČĜováním
hospodárného využití veĜejných prostĜedkĤ.
Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péþí s pĜihlédnutím k nejnovČjším poznatkĤm
v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby þinností zhotovitele byly co
nejménČ narušeny bČžné þinnosti objednatele.
Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku pĜedání díla nebezpeþí škody na zhotoveném díle.
Vyskytnou-li se události, které jedné nebo obČma smluvním stranám þásteþnČ nebo úplnČ
znemožní plnČní jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbyteþného
odkladu informovat a spoleþnČ podniknout kroky k jejich pĜekonání. NesplnČní této povinnosti
zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodČ
nedopustila.
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11.9.

11.10.
11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.
11.16.

11.17.

11.18.

11.19.
11.20.

Stane-li se nČkteré ustanovení této smlouvy neplatné þi neúþinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zĤstávají platná a úþinná. Smluvní strany se v tomto pĜípadČ
zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúþinné novým ustanovením
platným/úþinným, které nejlépe odpovídá pĤvodnČ zamýšlenému ekonomickému úþelu
ustanovení neplatného/neúþinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecnČ závazných
právních pĜedpisĤ ýeské republiky.
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnČní, umožĖující mu
uskuteþnit dílo dle této smlouvy.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že v dobČ uzavĜení této smlouvy není v likvidaci a není vĤþi nČmu
vedeno Ĝízení dle zákona þ. 182/2006 Sb., o úpadku a zpĤsobech jeho Ĝešení, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ a zavazuje se objednatele bezodkladnČ informovat o všech skuteþnostech
o hrozícím úpadku, pĜíp. o prohlášení úpadku jeho spoleþnosti.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavĜenou pojistnou smlouvu,
jejímž pĜedmČtem je pojištČní odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou zhotovitelem tĜetí osobČ v
souvislosti s výkonem jeho þinnosti, ve výši nejménČ 90 % celkové ceny díla (bez DPH), t.j.
1 986 300,- Kþ. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištČn ve
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnČní pod þástku uvedenou v
pĜedchozí vČtČ. PĜi podpisu smlouvy o dílo zhotovitel pĜedloží objednateli ovČĜenou kopii této
smlouvy.
Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdČji pĜedložit doklad o úhradČ
pojistného, þímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavĜené zhotovitelem jsou a zĤstávají
v platnosti a úþinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruþní doby z ní vyplývající.
Zhotovitel je povinen ĜádnČ a vþas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této smlouvy þi
v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádČní díla a v pĜimČĜeném rozsahu i po dobu
záruky. V pĜípadČ, že dojde k zániku pojištČní, je zhotovitel povinen o této skuteþnosti
neprodlenČ informovat objednatele a ve lhĤtČ 30 dnĤ uzavĜít pojistnou smlouvu ve výše
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této
smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
V pĜípadČ spoleþné nabídky více dodavatelĤ, se kterými je uzavĜena smlouva, je ustanovení þl.
11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny dodavatele.
Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkĤm, pĜíp. oprávnČným uživatelĤm pozemkĤ újmu,
která jim vznikla v dĤsledku þinnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro
úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona.
Na plnČní zakázky se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. ProstĜednictvím podzhotovitele
nebudou plnČny následující dílþí þásti uvedené v þl. III této smlouvy a pĜíloze této smlouvy:
3.5.1. Vypracování PSZ a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspoĜádání pozemkĤ (omezení
subdodávek se netýká þinností, které pro zhotovitele zajišĢují osoby s pĜíslušnými
specializacemi (napĜ. soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona þ. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektĤ a o výkonu povolání autorizovaných inženýrĤ a
technikĤ þinných ve výstavbČ).
PlnČní poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veĜejnou zakázku, která je
pĜedmČtem této smlouvy, musí být pĜedem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno.
Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelĤ
poskytnout subjektĤm provádČjícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se
podzhotovitelských þinností. V pĜípadČ porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen
uhradit práce provedené podzhotovitelem.
Každá zmČna podzhotovitele musí být pĜedem s objednatelem projednána a odsouhlasena
Ke zmČnČ podzhotovitelĤ þi dalších osob, jejichž prostĜednictvím zhotovitel prokazoval
jakoukoliv þást kvalifikace v zadávacím Ĝízení vedoucí k uzavĜení této smlouvy, je zhotovitel
oprávnČn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za pĜedpokladu, že každý
náhradní podzhotovitel þi osoba bude splĖovat požadovanou þást kvalifikace jako
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podzhotovitel þi osoba pĜedchozí, a to ve stejném nebo vČtším rozsahu. Nový podzhotovitel
musí splĖovat kvalifikaci minimálnČ v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím Ĝízení
11.21. V pĜípadČ, že návrh pozemkových úprav bude ovČĜovat více fyzických osob, které jsou držiteli
úĜedního oprávnČní (§ 18 zákona), je tĜeba konkrétnČ vymezit, která z oprávnČných osob bude
ovČĜovat pĜíslušnou þást dokumentace (nevztahuje se na geodetické práce).

ýlánek XII.
ZávČreþná ustanovení
12.1.

Pokud v této smlouvČ není stanoveno jinak, Ĝídí se smluvní strany pĜíslušnými ustanoveními
NOZ.
12.2. Smlouva je vyhotovena ve þtyĜech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve
dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
12.3. Smlouva mĤže být mČnČna pouze na základČ písemných þíslovaných dodatkĤ podepsaných
obČma smluvními stranami.
12.4. V pĜípadČ zmČny v oznaþení smluvních stran, zmČn povČĜených / oprávnČných osob,
statutárních orgánĤ a dalších údajĤ uvedených v oznaþení smluvních stran a osob oprávnČných
k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v pĜedchozí vČtČ tohoto þlánku. Ke zmČnČ
tČchto údajĤ, postaþuje oznámení druhé smluvní stranČ ve formČ doporuþeného dopisu
s doruþenkou nebo prostĜednictvím datové schránky (dále jako „dopis“). K tomuto dopisu
musí být pĜiložena ovČĜená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou zmČnu údajĤ.
Ustanovení tohoto þlánku se použije i v pĜípadČ zmČny právní formy nČkteré ze smluvních
stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle
obecnČ závazných právních pĜedpisĤ pĜechází na právního nástupce smluvní strany. Tento
þlánek neplatí pro zmČny bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s pĜedstihem tak,
aby byl uzavĜen mezi smluvními stranami pĜíslušný písemný dodatek k této smlouvČ.
Oznámení o zmČnČ bankovního spojení je tĜeba zaslat ve formČ žádosti na provedení zmČny
nebo doplnČní bankovního spojení prostĜednictvím provozovatele poštovních služeb/ datové
schránky Zhotovitele do datové schránky objednatele.
12.5. Závazky za plnČní této smlouvy pĜecházejí v pĜípadČ transformace zhotovitele nebo
objednatele na jejich právní nástupce.
12.6. Smlouva nabývá platnosti a úþinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
12.7. Smluvní strany jsou si plnČ vČdomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveĜejnit dle zákona þ.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úþinnosti nČkterých smluv, uveĜejĖování tČchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu vþetnČ všech pĜípadných dohod,
kterými se tato smlouva doplĖuje, mČní, nahrazuje nebo ruší, a to prostĜednictvím registru
smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k
uveĜejnČní prostĜednictvím registru smluv objednatel.
12.8. Bude-li dán zákonný dĤvod pro neuveĜejnČní této Smlouvy ani jejich dodatkĤ, k tomuto
þlánku Smlouvy se nepĜihlíží.
12.9. Zhotovitel bere na vČdomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout
informace podle zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, a to zejména informace týkající se identifikace Smluvních stran,
informace o cenČ plnČní a rámcovou informaci o pĜedmČtu plnČní Smlouvy. Informace
poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlþenlivosti
o dĤvČrných informacích dle § 1730 odst. 2 obþanského zákoníku.
12.10. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu pĜeþetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále
prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadnČ nevýhodných podmínek. Na
dĤkaz své pravé a svobodné vĤle pĜipojují své podpisy.


^ƚƌĂŶĂϭϳ



^ŵůŽƵǀĂŽĚşůŽͲ<ŽŵƉůĞǆŶşƉŽǌĞŵŬŽǀĠƷƉƌĂǀǇǀŬ͘Ʒ͘aŝůŚĞƎŽǀŝĐĞ

V OstravČ dne 1. 3. 2017

V OpavČ dne 1. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohumil Dolanský

Dr. Ing. JiĜí Vrubel

zástupce Ĝeditele Krajského pozemkového
úĜadu pro Moravskoslezský kraj

jednatel spoleþnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí spoleþník smlouvy o sdružení
do spoleþnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

PĜíloha: Položkový výkaz þinností


^ƚƌĂŶĂϭϴ



Položkový výkaz þinností - PĜíloha ke SmlouvČ o dílo - KoPÚ ŠilheĜovice

Poþet MJ

Cena za MJ bez
DPH v Kþ

Revize stávajícího bodového pole

bod

33

800

26 400

DoplnČní stávajícího bodového pole

bod

4

2 500

10 000

Podrobné mČĜení polohopisu v obvodu KoPÚ mimo
trvalé porosty

ha

297

900

267 300

Podrobné mČĜení polohopisu v obvodu KoPÚ v
trvalých porostech

ha

18

1 200

21 600

100 bm

120

3 800

456 000

3.4.3

Revize hranic obvodĤ KoPÚ, geometrický plán pro
stanovení obvodĤ KoPÚ, pĜedepsaná stabilizace dle
vyhl. þ. 357/2013 Sb.
Revize hranic pozemkĤ neĜešených dle § 2 zákona

100 bm

11

3 800

41 800

30.6.2018

3.4.4.

Rozbor souþasného stavu

ha

315

660

207 900

30.11.2017

3.4.5.

Dokumentace k soupisu nárokĤ vlastníkĤ pozemkĤ

ha

315

590

185 850

30.9.2018

1 216 850

30.9.2018

3.4.

Cena bez DPH
celkem v Kþ

Termín dle þl.
5.1. smlouvy o
dílo

MJ

Hlavní celek / dílþí þást
PĜípravné práce

3.4.1.

3.4.2.

30.8.2017

30.8.2017

PĜípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kþ
3.5.

30.6.2018

Návrhové práce

3.5.1.

Vypracování plánu spoleþných zaĜízení

ha

315

840

264 600

3.5.i.a)

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

ha

20

1 700

34 000

3.5.i.b)

PotĜebné podélné profily, pĜíþné Ĝezy a podrobné
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy
záboru pĤdy stavbami

100 bm

25

700

17 500

3.5.i.c)

PotĜebné podélné profily, pĜíþné Ĝezy a podrobné
situace vodohospodáĜských staveb PSZ pro stanovení
plochy záboru pĤdy stavbami

100 bm

10

900

9 000

3.5.2.

Vypracování návrhu nového uspoĜádání pozemkĤ k
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha

315

1 270

400 050

31.1.2020

3.5.3.

PĜedložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

ks

2

10 000

20 000

do 1 mČsíce od
výzvy zadavatele

30.6.2019

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

3.6.

Mapové dílo

745 150

ha

315

500

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kþ

3.7.

Vytyþení pozemkĤ dle zapsané DKM

157 500

do 3 mČsícĤ od
výzvy
objednatele

157 500

100 bm

Vytyþení pozemkĤ dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kþ

350

250

nejpozdČji do
30.9. roku
následujícího po
roce v nČmž
87 500
došlo k zápisu
KoPÚ do
katastru
nemovitostí
87 500

Rekapitulace hlavních fakturaþních celkĤ

1. PĜípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kþ

1 216 850 Kþ

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

745 150 Kþ

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

157 500 Kþ

4. Vytýþení pozemkĤ dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kþ

87 500 Kþ

Celková cena bez DPH v Kþ

2 207 000 Kþ

DPH 21% v Kþ

463 470 Kþ

Celková cena díla vþetnČ DPH v Kþ

2 670 470 Kþ

V OstravČ dne 1.3.2017

V OpavČ dne 1.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

…………………………………………

…………………………………………………………………….

Ing. Bohumil Dolanský

Dr. Ing. JiĜí Vrubel

zástupce Ĝeditele Krajského pozemkového úĜadu pro
Moravskoslezský kraj

jednatel spoleþnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucí spoleþník
smlouvy o sdružení do spoleþnosti "EKOTOXAGEOPORT"

