Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Zahořany u Berouna“
uzavřené pod č. objednatele: 234-2016-537203 dne 3.3.2016 podle § 2586 a následujícího zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi smluvními stranami

I.

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město
Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupen:

Andreou Čápovou, vedoucí Pobočky Beoun

Zastoupený a ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun, KPÚ pro Středočeský
kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Kateřina Kozlíková, samostatný referent, KPÚ pro
Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun
Tel.:

xxxxxxxxxxx

E-mail:

beroun.pk@spucr.cz

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

II.

Zhotovitel:

HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo:

nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupený:

Jaromírem Proškem, prokuristou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Jaromír Prošek, prokurista
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jarmila Koňáková
Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

obchod@hrdlicka.cz

ID DS:

caxt3mz

Bankovní spojení:

xxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxx

IČ:

18601227

DIČ:

CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

dále jen „zhotovitel“

II.
V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo čísto objednatele 234-2016-537203 ze dne
3.3.2016 a na základě žádosti zhotovitele, vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU
087470/2017 22.2.2017, se smluvní strany dohodly na posunutí termínů plnění pro:
-

dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2
zákona do 30.5.2017
dílčí část 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků do 31.8.2017

III.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní
stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po dvou výtiscích.

V Králově Dvoře :
Za objednatele:

……………………………........
Andrea Čápová
vedoucí Pobočky Beroun

Za zhotovitele:

…………….............………………..
Jaromír Prošek
prokurista HRDLIČKA spol. s r.o.

