Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.: 402-2014-504201 ze dne 12.05.2014 (dále jen „smlouva“) spočívající
ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozojedy a Borek u Kozojed,
(soutěžené pod názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nebílovy, Netunice, Střížovice u Plzně,
Borek u Kozojed, Kozojedy a Lednice; Pobočka Plzeň“, v části 4), (dále jen „KoPÚ“) včetně
nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým
mapováním – kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení
výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování, uzavřené
mezi
1. Smluvní strany:
1.1.

Objednatel:
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem
IČ: 013 12 774

1.2.

Konečný objednatel:
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D.
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Telefon: xxxxx
E-mail: xxxxx
/ dále jen objednatel /

1.3.

Zhotovitel:
GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40527514
DIČ: CZ 40527514
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
nebo Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve věcech technických oprávněn jednat: xxxxx
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Telefon/fax: xxxxx / xxxxx
E-mail: xxxxx
/ dále jen zhotovitel /
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2. Předmět dodatku:
2.1.

Předmět dodatku mění a upravuje čl. III „Rozsah díla a jeho členění na ucelené části
a fakturační celky“ smlouvy, dle původní smlouvy ve fakturačním celku 1. „Přípravné práce“
v bodech u pracovních úkonů 1.4.A až 1.5.A. Původní rozsah jednotek (230) navýšením o 21
MJ (ha), tj. celkem na 251 MJ.

2.2.

Současně se mění článek VII. „Cena za provedení díla“, a to v důsledku změny rozsahu díla,
který je vyvolán uplatněním víceslužeb u pracovního úkonu 1.4.A až 1.5.A se stanovuje cena
za navýšených 21 MJ.

Pracovní úkon

Cena v Kč bez
DPH

Termín plnění

Poznámka

1.4.A - 1.5.A

21 000,-

Beze změny

Šetření v terénu bude provedeno
nejpozději do 30.6.2015

U pracovních úkonů 1.4. se stanovuje cena pracovních úkonů včetně dodatečných služeb
a termín plnění dle přílohy č. 1 ke smlouvě se mění následujícím způsobem:

2.3.

Pracovní úkon

Cena v Kč bez
DPH

Termín plnění

Poznámka

1.4.A - 1.5.A

182 000,-

Beze změny

Šetření v terénu bude
provedeno nejpozději do
30.6.2015

V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 se mění
tabulka bodu č.1 čl. VII „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
Celková cena bez DPH v Kč
DPH v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč

650 800,00 Kč
453 600,00 Kč
213 600,00 Kč
1 318 000,00 Kč
276 780,00 Kč
1 594 780,00 Kč
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2.4.

V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 se mění část
tabulky „Příloha č.1“ ke smlouvě takto:

Ucelená část, fakturační
celek

1. Přípravné práce
1.1. Vyhodnocení podkladů,
rozbor souč. stavu a
seznam účastníků řízení
pro svolání ÚJ
1.2. Revize stávajícího
bodového pole

MJ

Cena za
Počet MJ bez
MJ DPH v
Kč

Cena bez
DPH
celkem v
Kč

POZNÁMKA:
Termín Předpokládané
ukončení datum
datum
ukončení při
nebo
termínu
měsíců od
ukončení
výzvy PÚ uváděného v
**
měsících od
výzvy PÚ ***

ha

567

150,00

85 050,00

31.1.2015

_______

bodů

19

800,00

15 200,00

31.1.2015

_______

ha

567

500,00

283 500,00

31.1.2015

_______

1.4. Geometrické a polohové
100bm
č.A určení vnějšího obvodu
* upravovaného území vyšetření obvodu
upravovaného území
včetně ZPMZ, geom.plánů
a stabilizace plastovou
nebo kamennou značkou
(podklad pro bilance
nároků)
1.5. Geometrické a polohové
č. určení vnitřního obvodu
A * upravovaného území vyšetření obvodu
upravovaného území
včetně. ZPMZ, geom.plánů
a stabilizace plastovou
značkou (podklad pro
bilance nároků)

230

700,00

161 000,00

30.9.2015

Vícepráce 1.4.A – 1.5.A 100bm

21

1 000,00

21 000,00

1.3. Polohopisné zaměření
zájmového území

1.4. Geometrické a polohové
č. určení vnějšího obvodu
B * upravovaného území vyšetření obvodu
upravovaného území
včetně ZPMZ, geom.plánů
a stabilizace plastovou
nebo kamennou značkou
(podklad pro aktualizace
nároků)

5 měsíců

šetření v
terénu bude
provedeno
nejpozději do

30.6.2015
28.2.2017
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1.5. Geometrické a polohové
č. určení vnitřního obvodu
B * upravovaného území vyšetření obvodu
upravovaného území
včetně. ZPMZ, geom.plánů
a stabilizace plastovou
značkou (podklad pro
aktualizace nároků)
1.6. Zjišťování hranic pozemků
neřešených dle §2 zák.

ha

---

---

---

ha

567

150,000

85 050,000

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
Návrhové práce
Vypracování plánu
ha
567 300,000
společných zařízení
(vč.vyjádření orgánů a
organizací v průběhu
zpracování) a rozboru
současného stavu
Výškopisné zaměření
zájmového území mimo
trvalé porosty (plošné a pro
profily)
Výškopisné zaměření
zájmového území v
trvalých porostech vč.
lesních (plošné a pro
profily)
Potřebné podélné a příčné
profily společných zařízení
pro stanovení plochy
záboru půdy, včetně geol.
průzkumu
Potřebné podélné a příčné
profily společných zařízení
pro stanovení plochy
záboru půdy, včetně geol.
průzkumu a nezbytných
výpočtů pro
vodohospodářskou část
plánu společných zařízení
Vypracování návrhu
ha
567 500,000
nového uspořádání
pozemků
Předložení kompletní
dokumentace návrhu KPÚ

650 800,00

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

453 600,00

1.7. Dokumentace nároků
vlastníků pro vypracování
návrhu nového uspořádání
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

nejpozději do
konce fakt.
celku 2.5. a
2.6.

---

---

4 měsíce

30.4.2016

170 100,00

7 měsíců

30.4.2016

283 500,00

9 měsíců

28.2.2017
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Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a
mapového dílo
3.1. Vytyčení hranic pozemků 100bm 150 290,000
dle návrhu KPÚ včetně
stabilizace hranic pozemků
3.2. Zpracování mapového díla
ha
567
300,00
včetně DKM a SPI
3.

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a
mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

43 500,000

3 měsíce

15.11.2017

170 100,00

115 dnů

31.8.2017

213 600,00

Rekapitulace
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

650 800,00 Kč

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH v Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové
dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH
Celková cena bez DPH v Kč

453 600,00 Kč

DPH v Kč

213 600,00 Kč
1 318 000,00 Kč
276 780,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1 594 780,00 Kč
3. Závěrečná ustanovení

3.1.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele
a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 12.5.2015

Objednatel:

Zhotovitel:

……………………………
Ing. Jiří Papež
ředitel
KPÚ pro Plzeňský kraj

……………………………
Ing. Karel Vondráček
jednatel
firmy Georeal spol. s r.o.
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