Číslo smlouvy objednatele: 680-2020-505202 – Dodatek č. 1
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pestřice

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 680-2020-505202 (12/2020) ze dne 6. 8. 2020, jejímž předmětem jsou:
„Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pestřice“
mezi smluvními stranami
Smluvní strany:
Objednatel:
Sídlo:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Český Krumlov
Adresa:
5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Zastoupený:
Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky,
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český
Krumlov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
V technických záležitostech oprávněn jednat: Stanislava Loudová, referentka KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:
5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel.
+420 xxxxxxxxxxx
E-mail:
ckrumlov.pk@spucr.cz
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:
3723001/0710
IČO:
01312774
DIČ:
CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV
Ing. Vladimírem Luksem
Ing. Vladimír Luks
xxxxxxxxxxx
+420 xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
eep75pz
MONETA Money Bank, a.s.
237001749/0600
61682764
CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 37161
(dále jen „zhotovitel“)
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Článek I.
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 6. 8. 2020 smlouvu
o dílo č. 680-2020-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Zpracování návrhu
KoPÚ v k. ú. Pestřice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho
provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).
Článek II.
Předmětem tohoto dodatku je změna čísla bankovního účtu.
Účet číslo 198733946/0300 vedený u ČSOB a.s. uvedený ve Smlouvě je nahrazen, na základě
informace od zhotovitele, účtem vedeným u MONETA Money Bank, a.s.,
č. ú. 237001749/0600.
Článek III.
Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv objednatel.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem,
dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dne 22. 6. 2021
Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Vladimír Luks
jednatel společnosti
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov
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