Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 961-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 46/2020 na zhotovení
stavby „Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami
Objednatelem:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
se sídlem Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený:
Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:
IngIng. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
Telefon:
xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :
jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS:
z49per3
V technických záležitostech oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí Pobočky Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, Pobočka Blansko
Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Sídlo pobočky:
Telefon:
xxxxxxxxxxxxxxx
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)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitelem:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo:
Zastoupený:

U Svitavy 2, 618 00 Brno
Ing. Jiří Pavlíček
Ing. Libor Vajík
Lydie Zájedová
Telefon :
xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:
tdscd9v
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:
xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:
KB, a.s., pobočka Brno-venkov
Číslo účtu:
36302641/0100
IČO:
469 74 687
DIČ :
CZ469 74 687, je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)
Ve smlouvě o dílo je v čl. V Doba plnění odst. 5 stanoven uzlový bod 2 kácení zeleně – termín plnění do
30.11.2020.
Na základě dohody obou smluvních stran se z důvodu sjednocení termínů mění níže uvedená
ustanovení smlouvy o dílo:
Čl. IV odst. 3 nově zní:
Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů
a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o
provedení prací nejpozději do 30. listopadu příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být
faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem
stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením
fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a

převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených
prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku a bude označena textem
„konečná“.
V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu
vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky
uvedené v bodu 3. a tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury.
Čl. IV odst. 9 nově zní:
Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby
peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře.
Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch
účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. příslušného roku.
Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti
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.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
zveřejnění v registru smluv.
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 6.11.2020

V Brně dne: 5.11.2020

…………………………………………..
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

…………………………………………..
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
(zhotovitel)

…………………………………………..
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
(zhotovitel)

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.
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