Číslo smlouvy objednatele: 935-2018-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 178/2018
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Dobrá Voda a v k.ú. Horní Dobrá Voda

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 6
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi
Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:
V technických záležitostech oprávněn
jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro
Královéhradecký kraj
Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro
Královéhradecký kraj
Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín,
Ing. Hana Plocková, Pobočka Jičín
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
+420 xxx xxx xxx ; +420 xxx xxx xxx
xxxx

z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:
V technických záležitostech oprávněn
jednat:
Telefon:
E-mail :

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

wyx77xh
Česká spořitelna, a.s.
500069362/0800
15049248
CZ15049248
Krajským soudem v Hr.Králové, C.234

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

xxxx
Xxx xxx xxx
xxxx

xxxx

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Dobrá Voda v k.ú. Horní Dobrá Voda

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo
ze dne 13.9.2018, číslo objednatele 935-2018-514101, číslo zhotovitele 178/2018.

I. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo ze dne 13.9.2018, č.
objednatele 935-2018-514101, č. zhotovitele 178/2018, resp. příloh této smlouvy týkající se
KoPÚ v k.ú. Horní Dobrá Voda a Dolní Dobrá Voda.
Dochází ke změně termínu odevzdání fakturačního celku 3.5.2. (Vypracování návrhu nového
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona) z 31.8.2021 na 31.12.2021.
Důvodem ke změně termínu je nemožnost osobního projednávání návrhu s vlastníky v jarních
měsících z důvodu omezení kvůli epidemii COVID 19, kdy ani obec nesouhlasila
s uspořádáním jednání v prostorách obecního úřadu. První jednání s vlastníky se tím posunulo
do letních prázdnin, kdy je možnost jednání z důvodu dovolených a probíhajících
zemědělských prací omezená.
Dodatkem č.6 dochází ke změně termínu dle příloh 1a) a 1b) Smlouvy o dílo č. objednatele
935-2018-514101, č. zhotovitele 178/2018 pro k.ú. Horní Dobrá Voda a Dolní Dobrá Voda.

II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany
se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 30.08.2021

V Pardubicích dne 30.08.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
Jednatel
GEOVAP, spol. s r.o.

Přílohy:
1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Dobrá Voda
1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Horní Dobrá Voda
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