Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. 86/2009 ze dne 21.4.2011 na vypracování návrhu

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rychnovek“
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY:
1. O b j e d n a t e l :

Adresa:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Náchod
Palachova 1303, 547 01 Náchod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Kafka
vedoucí Pobočky Náchod
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Knitl
Bankovní spojení:
Česká národní banka,
Číslo účtu:
3723001/0710
IČ/DIČ
01312774/ není plátce
a
2. Z h o t o v i t e l :
Adresa:

Geošrafo, spol. s r.o.
Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený:
Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:

ČSOB a.s. Hradec Králové

Číslo účtu
IČ / DIČ :

177139243/0300
64793036 / CZ64793036

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod č.j.
oddíl C, vložka 9769.

II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 86/2009 ze dne
21.4.2011.
2. Na základě vzájemného projednání se tímto mění termín dokončení části díla, označené jako bod
2.5. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - z 21.7.2014 na 21.4.2017. A rovněž se
mění termín dokončení části 2.6. – Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
z 21.11.2014 na 21.8.2017.
3. Celková cena díla bez DPH dle SOD se nemění.

4. Jedná se o změny v termínech dokončení a odevzdání dvou ucelených částí díla, vyvolaných
nutností zajistit potřebný rozsah státní a obecní půdy pro společná zařízení dle Plánu společných
zařízení, bez kterého nebylo možné v řízení pokračovat. Jednání o nákupu pozemků včetně
předcházejícího dědického řízení skončilo registrací smlouvy na Katastrálním pracovišti
v Náchodě dne 21.9.2016.
5. V důsledku organizační změny na straně objednatele (zákon č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu, ze dne 19.12.2012) mění se některé identifikační údaje (viz výše) v čl. I
Smluvní strany.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel
a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen
za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Náchodě dne: 19. 10. 2016

V Hradci Králové dne: 18. 10. 2016

……………………………….
Ing. Pavel Kafka

………………………………….
Jiří Foltán

vedoucí Pobočky KPÚ Náchod

jednatel společnosti

