D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. PÚ – 23/09
uzavřený
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, oddělení pozemkový úřad Česká Lípa,
zastoupená ředitelem:
Ing. Jiřím Novotným
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXx
Adresa:
Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa
Bankovní spojení pro platby z jiné banky:
Komerční banka Jablonec nad Nisou
Číslo účtu:
78-5812490247/0100
Bankovní spojení pro platby v rámci KB:
Komerční banka Jablonec nad Nisou
Číslo účtu:
0000785812490247/0100
IČ
00020478
(dále jen „objednatel“)
a
2. Ing. Helena Krausová, XXXXXXXXX, 326 00 Plzeň
(obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání)
zastoupen
Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech je oprávněn jednat:XXXXXXXX
Adresa:
XXXXXXXX, 326 00 Plzeň
Bankovní spojení
XXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXX
IČ / DIČ :
72274433/CZXXXXXXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo č. PÚ-23/09
na základě změny zákona o DPH č. 36/2010 Sb.

Čl. VII
Cena díla
1. Z důvodu změny sazby DPH, která od 1.1.2010 činí 20%, se mění celková cena díla
následovně:
Cena celkem bez DPH
DPH

7.461.000,- Kč
1.489.020,- Kč

Celková cena díla včetně DPH

8.950.020,-Kč
1

Cena díla celkem je po dobu jeho plnění neměnná a jednotkové ceny jsou závazné. Kalkulace
ceny je obsažena v příloze – „ Krycí list k nabídkové ceně „, který je nedílnou součástí této
smlouvy.
Čl. XI
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a
ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Objednatel i zhotovitel dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl
sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své
podpisy.

V České Lípě dne:4.1.2010

V České Lípě dne: 4.1.2010

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………………
Ing. Jiří Novotný
ředitel Pozemkového úřadu Česká Lípa

…………………………………...
Ing. Helena Krausová
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