Číslo smlouvy objednatele: 30/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: XS-018-2016-OST
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov u Macochy

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), č. smlouvy zhotovitele
XS-018-2016-OST ze dne 8. září 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. října 2017 a dodatku č. 2 ze dne
26. června 2019, na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Ostrov u Macochy, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi
smluvními stranami:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Pobočka Blansko
Sídlo:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:
Ing. Stanislavem Skřipským, vedoucím pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřipský, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Dinga, pobočka Blansko
Adresa:
Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:
XXX
E-mail :
blansko.pk@spucr.cz
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
CZ01312774 (není plátce DPH)
Objednatelem:

(dále jen „objednatel“)

a

Geocart CZ a.s.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons), předsedou
představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, na základě plné moci ze dne 16. září 2019
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Telefon:
xxx
E-mail :
xxx
ID DS:
3v2d84r
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., Na Příkopě 969/33, Praha 1,
pobočka Brno
Číslo účtu:
107-9911410247/0100
IČO:
255 67 179
DIČ:
CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989
vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) xxx
za zpracování návrhu KoPÚ:
Zhotovitelem:
Sídlo:
Zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:
Zhotovitel
• Od 1. srpna 2019 zhotovitele zastupuje Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva
• Nově je za zhotovitele ve smluvních záležitostech oprávněn jednat na základě plné moci ze dne
16. září 2019 xxx.
Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu.
Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.
Příloha
Plná moc ze dne 16. září 2019
V Brně dne 30. října 2019

………………………………………..
Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

…………………………………………..
xxx
Geocart CZ a.s.
(zhotovitel)
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Plná moc

GEOCART
PLNÁ MOC

Společnost:
Geocart CZ a.s.
se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00
Brno IČO: 25567179
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 2989 zastoupena:
Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva společnosti, s oprávněním jednat a podepisovat
samostatně a udělovat zmocnění (dále jen „Společnost")

uděluje tímto plnou moc
panu xxx, nar. dne xxx, trvale bytem Blansko, pracující ve Společnosti na pozici vedoucí výroby.
k zastupování Společnosti s tímto rozsahem oprávnění;
Plná moc se uděluje k
- podávání a podepisováni obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících
a upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti výkonu
zeměměřičských činností a projektování pozemkových úprav.
-

podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících
a upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti projektové
činnosti ve výstavbě.

-

činění písemných právních jednání směřujících ke změnám obsahu závazků založených smlouvami
uvedenými v předchozích odstavcích, a to při respektování maximálně přípustného uvedeného celkového
limitu hodnoty plnění, jakož i právních jednání směřujících k zániku závazkových vztahů založených výše
uvedenými smlouvami.

Platnost plné moci od 1. 8.
2019 do odvolání
V Praze, dne: 16. 9. 2019
Společnost:

xxxxx
V Brně, dne: 16. 9. 2019
Zástupce:

....... .,

Geocart CZ a.s.
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) předseda představenstva
který zmocnění
uděluje

který zmocněni přijímá

Geocart CZ a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno,
IČO: 25567179, DIČ:CZ25567179, spis. značka KS v Brně. odd. B, vl. 2989
tel.: +420 543 215 667, e-mail: geocart@geocart.cz, web; www.geocart.cz
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