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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve mění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
Město Břeclav,
se sídlem: Náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
zastoupené: MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města
IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061
kontaktní osoba: Jaroslav Polach, tel: 519 311 357, e-mail: jaroslav.polach@breclav.eu,
„dále jen zadavatel",
na straně jedné,

PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
se sídlem: Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 285 76 217
DIČ: CZ28576217
zastoupena Andreou Hruškovou, jednatelkou a ředitelkou společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo úcta: 43-4035370237/0100
zapsána obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložka 32793
kontaktní osoba: Ing. Ivana Foldynová, e-mail: ivana.foldynova@rozvoj-obce.cz,
tel: +420 733 343 248,
„dále jen zhotovitel",
na straně druhé,
uzavřely níže uvedeného roku, měsíce a dne tuto

smlouvu o dílo:

,y

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Janq Šupová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Hana Dědova .

(~\

I.

ÚČEL SMLOUVY
Účelem uzavření smlouvy je „Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP
Břeclav 2012".

II.
PŘEDMĚT DÍLA
1. Předmět díla
Úplná aktualizace zpracovaných územně analytických podkladů (dále jen UAP) ORP Břeclav
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (dále jen stavební
zákon). Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení úplné aktualizace UAP obcí v níže
stanoveném rozsahu, a to dle vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen
vyhláška), a to včetně rozboru udržitelného rozvoje, SWOT analýzy a kompletní výkresové
dokumentace.
2. Vymezení řešeného území
Uvedené údaje budou vypracovány pro následující katastrální území:
Břeclav. Poštorná, Charvátská Nová Ves, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice. Ladná.
Lanžhot. Lednice na Moravě. Nejdek u Lednice. Moravská Nová Ves. Moravský Zižkov.
Podivín, Přílluky, Nové Mlýny, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Úvaly u Valtic, Velké
Bílovice, Zaječí.
3. Specifikace předmětu díla
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování aktualizace územně analytických pokladů
(dále jen ÚAP)' pro ORP Břeclav v níže stanoveném rozsahu a to dle vyhl. č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška). Obsahové a formální náležitosti UAP
vyplývají ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), a vyhlášky. Principy zpracování a obsah ÚAP je dále rámcově vymezen v
metodických postupech - metodikách zveřejněných na webové stránce Ústavu pro územní
rozvoj (www.uur.cz).
Digitalizace dílčích údajů o území a zapracování do datového modelu
Údaje o území, zaslané pořizovateli do 30. 6. 2012. budou z předaných podkladů
(analogových i digitálních) zhotovitelem převedeny do formátu GIS (*.shp), popř. bude
provedeno jejich zpřesnění tak. aby bylo možné je použít nad katastrální mapou, která bude
tvořit mapový podklad. U rastrových údajů bude provedena jejich vektorizace. Převedené
údaje budou vloženy do databáze (datového modelu Jihomoravského kraje) a to ve formátu
*.shp.
Digitální vektorová data musí splňovat pravidla geometrické a topologické korektnosti, texty
musí být realizovány přednostně formou popisů, generovaných z atributů entit. Garance
geometrické a topologické korektnosti podkladů poskytovaných zadavatelem se nevyžaduje
U nově zakreslovaných údajů budou tyto zakresleny do katastrální mapy digitalizované, u
údajů převzatých z analogových mapových podkladů, budou tyto digitalizovány v měřítku a
Za věcnou a formální správnost odpo\ídá Ing Jaria Supova Ci
Za právní správnost odpovídá. JUDr. Hana Dedoua.

w\

2

nad mapou odpovídající analogové podobě, taktéž v souřadnicovém systému S-JTSK.
výškovém systému Bpv. Jedná se především o digitalizaci liniových, plošných a bodových dat
a dat z textového výpisu. Hlavní část tvoří zakreslení průběhu technické infrastruktury a
příslušných ochranných pásem.
Všechny údaje o území od zadavatele a údaje o území z výše uvedené digitalizace budou
převedeny do jednotného formátu a zařazeny do vytvořeného systému pro klasifikaci jevů tzv. databáze údajů o území podle struktury datového modelu krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Datový model bude dodán zadavatelem v elektronické podobě. Data
uložená v databázi musí být opatřena metainformacemi. Atributové složky geodat musí
umožňovat realizaci jednoznačné vazby informací, vztahující se ke konkrétním prvkům
prostorové složky. Dokumentace bude ve formě komplexní databáze údajů o území s popisy a
metainformacemi předána zadavateli v digitální podobě a bude obsahovat zpracované veškeré
údaje o území od zadavatele.
Součásti této etapy zakázky bude zajištění údajů k níže uvedeným sledovaným jevům na
základě územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD") a ve spolupráci s pořizovatelem
ÚAP:
• Zastavěné území ( j e v č-1)
• Plochy výroby (jev č.2)
• Plochy občanského vybavení (jev č.3)
• Urbanistické hodnoty (jev č. 11)
• Historicky významná stavba, soubor (jev č. 13)
• Architektonicky cenná stavba, soubor (jev č. 14)
• Významná stavební dominanta (jev č.15)
• Místo významné události (jev č. 19)
• Významný vyhlídkový bod (jev č.20)
• Zastavitelná plocha (jev č. 117)
Seznam jevů může být rozšířen o další jevy, které se v území vyskytují a jsou významné z
hlediska územně plánovací činnosti, příp. o statistické údaje.
Dokumentace této etapy bude předána zadavateli v digitální podobě.
Další etapy zakázky jsou:
• Zpracování výkresu hodnot území v měřítku 1 : 25 000 (včetně jeho vytištění a zpracování
do digitální podoby ve formátu *.pdf)
• Zpracování výkresu limitů využití území v měřítku 1 : 25 000 (včetně jeho vytištění a
zpracování do digitální podoby ve formátu *.pdf)
• Zpracování výkresu záměrů na provedení změn v území v měřítku 1 : 25 000 (včetně jeho
vytištění a zpracováni do digitální podoby ve formátu *.pdf)
Jednotlivé záměry musí být popsány v textové části a zároveň i identifikovány v části grafické
a datové. Záměry musí být rozděleny na místní a nadmístní. U jednotlivých záměrů musí být
uveden ve spolupráci s pořizovatelem i jejich zdroj.
• Vypracování textové části jevů:
Zhotovitel vyhotoví textovou část jevů a popíše stav území se zaměřením na:
- Stav a vývoje území
- Hodnoty území
- Limity využití území
- Záměry na provedení změn v území

u.
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• Vytvoření digitální tématické databáze s využitím datového modelu UAP Krajského úřadu
Jihomoravského kraje pro vedení všech geografických podkladů ÚAP včetně převedení všech
podkladů do léto databáze
• Zhotovitel údaje o území zpracuje v digitální podobě, ve struktuře datového modelu ÚAP
Jihomoravského kraje (dále jen „datový model KÚ JMK"), který bude pro účel této zakázky
poskytnut zadavatelem.
• Grafická část údajů o území z provedených průzkumů území bude zpracována ve formátu
ESRI SHP, podle požadavků datového modelu.
6
Grafická část údajů o území získaných pořizovatelem ÚAP od poskytovatelů údajů bude
zpracována ve formátu ESRI SHP, podle požadavků datového modelu.
Rozbor udržitelného rozvoje území (podle § 4 odst. 1 písm. b):
1/ zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých
stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové prostředí a geologii,
vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto
tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vztahu
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území,
2/ určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména
urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v
území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a
jinými rizikovými jevy.
• Zpracovat rozbor udržitelného rozvoje území (dále jen ..RURU") dle platných metodik
zveřejněných na www.uur.cz a www.mmr.cz
• Zpracování rozboru v tématickém členění dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. formou SWOT
analýzy.
• Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.
• Vyhodnocení udržitelnosti rozvoje řešeného území.
• Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek dle Metodického sdělení MMR k aktualizaci
ÚAP - čásli RURÚ ze dne 31.5. 2010, jehož součástí bude kartogram i tabulka hodnocení.
• Zpracování výkresu problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (dále jen
„problémový výkres") v měřítku 1 : 25 000 (včetně jeho vytištění a zpracování do digitální
podoby ve formátu *.pdf)
Jednotlivé problémy musí být jednoznačně identifikované, tj. musí být současně uvedeny v
textové, grafické i datové části v logickém propojení. Jednotlivé problémy budou rozděleny
na problémy k řešení v ÚPD a problémy k řešení v ZÚR případně PÚR.
Pokud budou výkresy rozděleny do několika mapových listů, musí býl předán zároveň i klad
mapových listů.
Dodavatel zodpovídá za úplnost a správnost zpracovaných dal v dalabázi údajů a za
převedená data z digitálního a analogového formátu.
Veškerá data od zadavatele nesmí být předána třetím osobám a mohou být použita
výhradně k tomu účelu, ke kterému byla vydána.
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4. Požadované výstupy
Celá zakázka bude zpracovaná tak, aby data bylo možno využít v systému GIS města Břeclav.
Zpracované ÚAP budou předány lx na digitálním nosiči (DVD) a 6x v tištěné podobě.

III.
DOBA PLNĚNÍ
1. Počátek plnění předmětu této smlouvy je stanoven datem podpisu této smlouvy oběma
smluvními stranami.
2. Dílo bez vad a nedodělků bude zadavateli předáno nejpozději do 30.11. 2012.

IV.

MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Místem plnění zakázky je celý správní obvod ORP Břeclav.

V.
PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel je povinen upozornil zadavatele na následky takových rozhodnutí a úkonů.
které jsou zjevně neúčelné nebo zadavatele poškozují.
2. Postup plnění díla bude projednáván cca lx měsíčně na pracovní poradě, která se bude
skládat ze zástupců zadavatele a zhotovitele. Pracovní poradu svolá zhotovitel, nebo v případě
potřeby i zadavatel, a to v předem dohodnutém termínu.

VI.
CENA DÍLA
1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran na:
celkem 166.800,- Kč včetně DPH (139.000,- Kč bez DPH + 20% DPH 27.800,- Kč)
2. Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
3. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro
řádné a úplné provedení díla.
5. Cenu je možno měnit jen za podmínek změny sazby DPH.

VII.
PŘEDÁNÍ DÍLA
1. Zadavatel se zavazuje převzít dílo na základě výzvy zhotovitele v případě, že bude předáno
bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, který stvrdí obě
strany svým podpisem.
2. Dílo je splněno dnem předání.
Za věcnou a formální správnosi odpovídá: ing. Jana Šupová
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VIII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Zhotoviteli bude zadavatelem zaplacena cena za provedené dílo v celkové výši
celkem 166.800,- Kč včetně DPH (139.000,- Kč bez DPH + 20% DPH 27.800.- Kč)
převodem na bankovní účet.
2. Splatnost faktury je 30 dní od jejího doručení zadavateli. Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit
fakturu v době splatnosti zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat veškeré stanovené
náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti
bude započata od data vystavení opravené faktury.
3. Fakturovat je možné jen ty práce a dodávky, které jsou součástí předmětu smlouvy, a které
byly skutečně provedeny.
4. Podkladem pro vyúčtování plnění této smlouvy je FAKTURA, která bude obsahoval
všechny stanovené náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, a dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle
citovaného zákona je zhotovitel povinen ve faktuře uvést tyto údaje:
a)
číslo a datum vystavení faktur)',
b)
označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
c)
lhůtu splatnosti faktury,
d)
IČ a DIČ zadavatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
e)
částku, na kterou je faktura vystavena.
f)
informace o DPH - cena včetně DPH a výše DPH
6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené
psaní prostřednictvím pošty.
7. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve
faktuře.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné čáslky z účtu zadavatele.
9. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění dle či. Jíl odst. 2 této smlouvy je
povinen zaplatil zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní částky za každý
den prodlení. Tato pokuta bude realizována snížením ceny plnění.
10. V případě prodlení s platbami je zadavatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0.05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

IX.

OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
2. Záruční doba se stanovuje na dobu 2 let. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla
zadavateli. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad zjištěných nebo vzniklých v záruční
době ihned po doručení reklamace a vady odstranit bezplatně nejpozději do 30 dnů.
3. Na vypracování předmětu díla se bude podílet autorizovaný architekt — Ing. arch. Jaroslav
Sedlecký.
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X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
4. Tálo smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne //.f.

V Břeclavi dne
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i vatě Je:
MUIiV Oldřtch Ryšavý
starosta města

Za zhotovitele:
Andrea Hrušková
jednatelka a ředitelka společnosti
PROCES • Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o
Švabinského 1749/19, 702 00 Ostř
ič: 28576217, DIČ: C228576217
Telefon: 5S6 136 023
-2Web: http://ř02voj obce.cz/
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Doložka

Smlouva o dílo je uzavřena v souladu se směrnicí rady města č. 4/20
města dne J5.6.20H.

schválenou radou

i$h Ryšavý
města
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