Číslo smlouvy objednatele: 462-2021-521101
Číslo smlouvy zhotovitele: 211012

DODATEK č. 1
S ML O U V Y O DÍ LO

Geodetické služby 01/2021 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,
část 1 - Vytýčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Olomouc a Přerov
Smluvní strany:
Objednatel:
Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa:
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky
Olomouc
Jana Bortlová, Pobočka Olomouc
Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky
Přerov
Ing. Alžběta Šamánková, Pobočka Přerov
Tel.
xxxxx
E-mail:
olomoucky.kraj@spucr.cz
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
Zastoupený:
Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.:
xxxxx
E-mail:
xxxxx
ID DS:
6ejp63k
Bankovní spojení:
KB, a.s.
Číslo účtu:
59309811/0100
IČO:
47974460
DIČ:
CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka
5555.
(dále jen „zhotovitel“).
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Vytýčení hranic pozemků po KoPÚ v okresech Olomouc a Přerov

Čl. I
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je změna termínu plnění uvedeného v Čl. IV, odst. 4.2 smlouvy o dílo,
a to z původní termínu 30.06.2021 na nový termín 31.10.2021.
Původně sjednané znění čl. IV. Termín a místo plnění, odstavce 4.2 smlouvy o dílo
č. 462-2021-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:
Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování
dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla
do 31.10.2021.
Odůvodnění:
Důvodem posunutí termínu pro vytýčení a předání pozemků v k. ú. Tupec je osetí pozemků
ozimou řepkou a obilovinami. Dle sdělení obce Veselíčko, která vytýčení pozemků požaduje,
zemědělci nerespektovali dohodu s obcí a pozemky oseli zemědělskými plodinami, z tohoto
důvodu nelze pozemky vytýčit v původně sjednaném termínu.

Čl. II
Závěrečná ustanovení
2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 462-2021-521101,
nemění.
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.
2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu
připojují své podpisy.
V Olomouci dne 01.06.2021
Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

………………………………….…
Petr Liška,
jednatel společnosti
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