Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 13. schůze Rady města Kuřimi konané dne 27.04.2022
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování Lesních hospodářských osnov Zařizovací obvod Kuřim
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - smlouva
B - dodatek č. 1

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Josef Chylík - referent - životní prostředí

Vedoucí odboru:

Ing. František Macek - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Dne 30.09.2020 byla uzavřena smlouva č. 2020/D/0105 mezi městem Kuřimí a Lesprojektem Brno,
a. s., na vypracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kuřim. V této smlouvě je
cena stanovena na 818 Kč bez DPH, tj. 989,78 Kč včetně DPH (21 %) za 1 ha zpracované lesní
hospodářské osnovy. Při předpokládané výměře 263 ha je cena stanovena na 215.134,00 Kč bez
DPH, tj. 260.312,14 Kč včetně DPH (21 %).
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně výměry plochy z 263.00 ha na 263,07 ha, pro kterou se lesní
hospodářské osnovy zpracovávaly, je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě č. 2020/D/0105/1. Výsledná
cena, kterou město Kuřim zaplatí za lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Kuřim je
stanovena na 260.381,42 Kč včetně DPH (21 %), po zaokrouhlení 260.381,00 Kč. Dle odstavce 2 §
26 zákona č. 289/1995 Sb. Zákon o lesích, hradí náklady na zpracování lesních hospodářských osnov
stát.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2020/D/0105/1 se společností Lesprojekt Brno, a. s., se
sídlem Jezuitská 13, 602 00 Brno, jejímž předmětem je zpracování „Lesních hospodářských
osnov zařizovací obvod Kuřim“ s dobou platnosti od 01.01.2022 – 31.12.2031 za cenu 989,78 Kč
(včetně DPH) za 1 ha zpracované lesní hospodářské osnovy.
Termín plnění: 31.05.2022

Vytvořeno 05.05.2022 10:56:41

1

Zodpovídá: Ing. Josef Chylík - referent - životní prostředí

Vytvořeno 05.05.2022 10:56:41

2

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim
zastupuje: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Ve věcech odborných této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. …. …, referent odboru stavebního a životního prostředí
(tel: … …. 342, e-mail: …….@kurim.cz)

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

LESPROJEKT BRNO, a.s.
Jezuitská 13
602 00 Brno
zapsán v OR u KS Brno, oddíl B, vložka 1976
zastupuje: Ing. ….. ……, předseda představenstva
IČ: 65279191
DIČ: CZ65279191
bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú. 19-5190910277/0100
(www.lesprojekt-brno.cz, e-mail: …………………., tel: ……………

(dále jen zhotovitel)
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II. Předmět smlouvy a způsob provedení
1.

Předmětem smlouvy je zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) pro „Zařizovací obvod
Kuřim“, tvořený lesy vlastníků do 50 ha, v rámci správního obvodu obce s rozšířenou
působností (ORP) Kuřim.
Předběžná výměra zařizovacího obvodu je 263 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa.
LHO budou zpracovány na období od 1.1.2022 do 31.12.2031.

2.

LHO budou zpracovány dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášek MZe č. 83/1996 Sb. o zpracování OPRL a vymezení HS a č. 84/1996 Sb., o lesním
hospodářském plánování, v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
ve znění pozdějších předpisů a ostatních právně závazných předpisů s předmětem díla
souvisejících. Při zpracování bude reagováno i na případné změny právních předpisů, ke
kterým dojde v průběhu tvorby LHO. Bude postupováno dle platné metodiky MZe ČR pro
lesní hospodářské osnovy.

3.

LHO budou zpracovány v digitální a analogové formě technologiemi, které splňují požadavky
informačního standardu lesního hospodářství schváleného MZe pro příslušný rok.

4.

Při vylišování porostů budou důsledně respektovány vlastnické hranice, souhrnné porosty
nebudou používány.

5.

Lesnické mapy budou vytištěny v souvislém zobrazení navazujících plánů a osnov.

6.

Součástí zpracování bude zajištění typologického domapování nově zalesněných ploch,
případně dalších pozemků, na kterých není typologický průzkum proveden.

7.

Výstupy LHO budou provedeny v rozsahu a počtech:

7.1. Pro město (SSL):
- všeobecná část (v pevné plátěné vazbě)
- podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny bez evidence (v pevné plátěné
vazbě)
- plochová tabulka včetně seznamu vlastníků (v pevné plátěné vazbě)
- porostní mapa
1:10 000
- těžební mapa
1:10 000
- mapa přehledová
- mapa kladu listů
- mapa hospodářská v soutisku s mapou pozemkovou ve formátu PDF 1: 5 000
- veškeré výstupy pro SSL ve formátu PDF
- digitální numerická a grafická data na CD ve formátu XML
- digitální numerická a grafická data na CD ve formátu TAX / Topol
- digitální seznam vlastníků na CD ve formátu Excel
7.2. Pro odborné lesní hospodáře:
- podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny s evidencí
- porostní mapa, foliovaná, skládaná do kapes
1:10 000
- těžební mapa, foliovaná, skládaná do kapes
1:10 000
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7.3. Pro vlastníky lesa:
- vlastnický separát tvořený předávacím protokolem (titulním listem), výpisem z podrobných
údajů pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny, plochovou tabulkou a lesnickou mapou

III. Součinnost objednatele
Předávané podklady:
1.

Pozemkové podklady (katastrální mapy, výpisy z KN, PK, případně další doklady o vlastnictví)
a identifikaci parcel vlastníků lesa – do 31.1.2021.

2.

Podklady z oblastního plánu rozvoje lesů – ve spolupráci se zhotovitelem do 31.1.2021.

3.

Požadavky vlastníků lesů a dalších subjektů, jichž se LHO dotýkají – do 31.3.2021.

4.

Seznam určených odborných lesních hospodářů a jejich obvodů – do 31.10.2021.

IV. Doba plnění a místo předání díla
1.

Činnosti zabezpečující zhotovení předmětu díla budou prováděny od podpisu smlouvy
a ukončeny předáním všech náležitostí LHO objednateli.

2.

Zpracování LHO proběhne v těchto etapách:
etapa - přípravné práce (zajištění podkladů, tvorba mapových podkladů, návrh kategorizace
lesů, vymezení hospodářských souborů, rámcové plánování) do 30.4.2021
II. etapa - terénní projektová činnost (zjišťování údajů o stavu lesa, návrh hospodářských
opatření) a digitální numerická data do 30.11.2021
III. etapa - digitální grafická data a prozatímní výstupy LHO pro uplatnění připomínek do
31.3.2022
IV. etapa - předání konečných výstupů LHO v požadovaných druzích a počtech nejpozději do
30.6.2022.
I.

3.

Objednavatel je oprávněn průběžně kontrolovat práce na LHO.

4.

Zhotovitel předá dílo v sídle objednatele, případně dle vzájemné dohody.

V. Cenová ujednání
1.

Cena za dílo byla stanovena dohodou a to jako nejvýše přípustná ve výši 818,00 Kč bez DPH,
DPH je 171,78 Kč (21 %), tj. 989,78 Kč včetně DPH za l ha zpracované lesní hospodářské
osnovy.
Předpokládaná celková cena při předběžné výměře 263 ha je 215.134,00 Kč bez DPH, DPH je
45.178,14 Kč, tj. 260.312,14 Kč včetně DPH.
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2.

Skutečná celková cena bude odvozena jako násobek uvedené ceny za l ha LHO a skutečně
zjištěné výměry pozemků zahrnutých do zpracování LHO.

3.

Na základě oddílu III. směrnice Mze č.j.: 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. května 2016 se
smluvní strany dohodly na zaokrouhlení skutečné celkové ceny díla včetně DPH na celé koruny
dolů.

4.

Smluvní strany se dohodly, že úhrada celkové ceny díla proběhne formou jedné faktury
v roce 2022 po odevzdání LHO, ověření souladu dat s informačním standardem v IDC a
po předání všech finálních výstupů LHO.

5.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů od data doručení faktury do sídla objednatele.

6.

Každá faktura bude obsahovat platnou sazbu DPH.

VI. Ujednání o smluvních pokutách
1.

V případě nedodržení termínu dle článku IV. této smlouvy může objednatel účtovat zhotoviteli
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

2.

Prodlení objednatele s placením faktury může být zhotovitelem pokutováno ve výši 0,05 %
denně z nezaplacené částky.

3.

Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění práva na náhradu škody vzniklé nesplněním
smluvních povinností.

VII. Ostatní ujednání
1.

Zhotovitel se zavazuje chránit poskytnuté podklady, všechny části díla i získané informace před
třetími osobami a nepoužívat je bez souhlasu objednatele k jiným, než v předmětu smlouvy
uvedeným účelům.

2.

Dílo bude zhotoveno v kvalitativní úrovni vymezené technickými dokumenty a odpovídající
stavu podkladů a znalostem k sjednaným termínům.

3.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

4.

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po celou dobu platnosti LHO, tj. v délce 10 let.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Zadavatel prohlašuje, že Město Kuřim, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je povinno poskytovat
veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech týkajících se tohoto závazkového
právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny.
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2. Obě strany prohlašují, že v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v jejím plném
znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli
v budoucnu dojít.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že zadavatel je oprávněn uveřejnit dle § 219 odst. 1 ZZVZ
na svém Profilu smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je zhotovitel srozuměn
s tím, že dle § 219 odst. 3 ZZVZ je zadavatel povinen uveřejnit na Profilu výši skutečně
uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky. Zhotovitel tímto uděluje souhlas zadavateli
k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací, včetně těch, k jejich uveřejnění vyplývá pro
zadavatele povinnost dle právních předpisů. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že
souhlasí s tím, aby obraz smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata
k této smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že
podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv
zadavatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.
4. Smluvní strany souhlasí s užitím údajů obsažených v této smlouvě a poskytnutých v průběhu
zpracování LHO v rozsahu potřebném pro řádné vyhotovení díla. V případě, že se bude jednat o
osobní údaj, bude postupováno dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR).
5. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou platné, jestliže
budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Zjistí-li zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy skryté překážky, které mu znemožňují
plnění předmětu smlouvy dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost
neprodleně objednateli a navrhnout mu odpovídající řešení.
8. Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci smluvních stran, jsou právně neúčinná.
9. Smlouva nabývá platnosti účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami. V případě, že
smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.
10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zadavatel obdrží dva
a zhotovitel jeden výtisk.

Město Kuřim osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření této smlouvy byly splněny všechny
zákonné podmínky, jimiž zákon podmiňuje platnost tohoto právního úkonu. Uzavření této smlouvy
o dílo za podmínek v ní uvedených bylo schváleno usnesením Rady města Kuřim č. 359/2020
ze dne 15.09.2020.
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Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kuřimi, dne ………………

V Brně, dne ………………

………………………………….

…………………………………

Strana 6/6

Dodatek č. 1
ke „Smlouvě o dílo“ na zpracování lesních hospodářských osnov (LHO)
číslo 2020/D/0105“ ze dne 30.9.2020

1. Smluvní strany
Objednatel:

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim
zastupuje: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Ve věcech odborných této smlouvy je oprávněna jednat:
Ing. ….. …., referent odboru stavebního a životního prostředí
(tel: … …. …, e-mail: ……………)

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

LESPROJEKT BRNO, a.s.
Jezuitská 13, 602 00 Brno
zapsán v OR u KS Brno, oddíl B, vložka 1976
zastupuje: Ing. ….. ….., předseda představenstva
IČ: 65279191
DIČ: CZ65279191
bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú. 19-5190910277/0100
(www.lesprojekt-brno.cz, e-mail: ………….., tel: … … …)

2.
Smluvní strany uzavřely dne 30.9.2020 smlouvu o dílo č. 2020/D/0105 na zpracování lesních
hospodářských osnov pro „Zařizovací obvod Kuřim“.
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3.
Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění a doplňuje takto:
článek V, odstavec 1 se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým textem v tomto znění:
Cena za dílo byla stanovena dohodou a to jako nejvýše přípustná ve výši 818,00 Kč bez DPH,
DPH je 171,78 Kč DPH (21%), tj. 989,78 Kč včetně DPH za l ha zpracované lesní hospodářské
osnovy.
Celková cena při výměře 263,07 ha je 215.191,26 Kč bez DPH, tj. 260.381,42 Kč včetně DPH,
po zaokrouhlení 260.381,00 Kč včetně DPH.

4.
1.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 2020/D/0105 ze dne 30.9.2020 zůstávají v platnosti a beze
změny.

2.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel
obdrží jeden a objednatel dva výtisky.

3.

Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl
sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci
své podpisy.

4.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi pod č. usnesení
……………… ze dne …………

5.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují
svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní
strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že
elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru
smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

6.

Účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem
uveřejnění v registru smluv

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kuřimi, dne ………………

V Brně, dne ……………….

………………………………….
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta
Město Kuřim

…………………………………
Ing. ….. …..
předseda představenstva
LESPROJEKT BRNO, a.s.
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