Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.2132015-544101 uzavřené dne 16.4.2015 na vypracování návrhu
komplexních pozemkových úprav Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice
mezi níže uvedenými stranami
SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel:
Adresa:
Fakturační adresa:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Ing. Miroslav Kučera

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
z49per3

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01312774
není plátcem DPH

dále jen „objednatel“
Zhotovitel:
Lesprojekt Východní Čechy, s.r.o.
sídlo:
Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:
Ing. Pavlem Gregorem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Pavel Gregor
v technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:
w9wia22
Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:
25251431
DIČ:
CZ25251431
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, vložka
10115, oddíl C
Osoba
odpovědná
(úředně
oprávněná)
za
zpracování
návrhu
KoPÚ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytyčení pozemků: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodem 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě
smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.
Předmět dodatku
Z kapacitních důvodů Pobočky Pardubice spojenou se systemizací a přesunem agend na jiné
pracovníky (seznámení se spisem, sladění dalších termínů) se mění termíny u celku 3.2.
„Návrhové práce“ takto:

3.2.1
vypracování PSZ
3.2.1.1. předběžný inženýrsko
geologický průzkum
3.2.1.2. výškopisné zaměření
3.2.1.3. příčné a podélné profily
liniových staveb
3.2.1.4. příčné a podélné profily
vodohospodářských PSZ
3.2.2. vypracování návrhu nového
uspořádání pozemků k vystavení
Návrhové práce celkem

původní termín
ukončení

nový termín
ukončení

30.4.2017

31.10.2017

30.4.2017
30.4.2017

31.10.2017
31.10.2017

30.4.2017

31.10.2017

30.4.2017

31.10.2017

28.02.2018
30.04.2018

31.08.2018
31.09.2018

Současně dochází ke změně pracovníka oprávněného jednat v technických záležitostech na
straně objednatele za Pobočku Pardubice, a to nově na Vladimíra Hovorku.

Čl II.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel
a 2 zhotovitel
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními
stranami
Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet
V Pardubicích dne 24.3.2017
Za objednatele

---------------------------------------Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

V Hradci Králové dne 29.3.2017
Za zhotovitele

----------------------------------------Ing. Pavel Gregor – jednatel
Lesprojekt Východní Čechy, s.r.o.

