Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 652-2021-541101 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a týkající se
Stavby polních cest C1, C6 a realizace části LBK11 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou
1.

Smluvní strany

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký
kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Liberecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Jiří Hořák, rada Pobočky Semily
Adresa:
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Tel.:
+420 724 201 423
E-mail:
j.horak2@spucr.cz
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

M-SILNICE a.s.

zastoupený:

Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
Adresa:
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Kontaktní adresa:
Hradecká 415, 506 01 Jičín
tel.:
xxxxxxxxxxxx
e-mail:
xxxxxxxxxxx
ID DS:
jwtq7ju
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
tel.:
xxxxxxxxxxx
e-mail:
xxxxxxxxxxx
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
1080015329/0800
IČO:
42196868
DIČ:
CZ42196868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 430.
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 652-2021-541101.
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2.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna těchto termínů: předání a převzetí staveniště, zahájení
stavebních prací a příprava pláně pro realizaci. Uvedené termíny je nutné posunout z důvodu,
že došlo k prodloužení doby trvání zadávacího řízení a není možné zahájit v předpokládaném
termínu plnění veřejné zakázky, dále z důvodu dodržení minimální lhůty 8 dní před předáním
staveniště zhotoviteli pro oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce dle § 15
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
Ve smlouvě stanoven termín předání a převzetí staveniště na: 17.05.2021
Nyní je stanoven termín předání a převzetí staveniště na: 31.05.2021
Ve smlouvě stanoven termín zahájení stavebních prací na: 24.05.2021
Nyní je stanoven termín zahájení stavebních prací na: 07.06.2021
Stavba polní cesty C1:
Ve smlouvě stanoven termín přípravy pláně pro realizaci na: 10.06.2021
Nyní je stanoven termín přípravy pláně pro realizaci na: 14.06.2021
Stavba polní cesty C6:
Ve smlouvě stanoven termín přípravy pláně pro realizaci na: 10.06.2021
Nyní je stanoven termín přípravy pláně pro realizaci na: 14.06.2021
3. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 652-2021-541101 zůstávají
v platnosti a beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále
prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz
toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 27.05.2021

……………………………………

………………………………….

Objednatel
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
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