č. j.: SPU 390905/2015

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. 662-2015-505101
uzavřená
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Fakturační adresa:

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

zastoupený:

Adresa:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek
Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

xxx
xxx
z49per3
xxx
xxx
01312774
není plátcem DPH

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

dále jen „objednatel“
Zhotovitel: sdružení firem
AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška
reprezentant sdružení: AREA G.K. spol. s r.o.
sídlo:
U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený:
jednatelem Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:
xxx
Tel.:
xxx
E-mail:
xxx
ID DS:
jyem6ry
Bankovní spojení:
xxx
Číslo účtu:
xxx
IČ:
25094459
DIČ:
CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143.
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člen sdružení: Ing. Jan Hoška
sídlo:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:

Třebického 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec
xxx
xxx
13498967
CZ5609151020

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Milan Nový
dále jen „zhotovitel“.
Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé
Bez subdodavatelů.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále
jen „dodatek“).

Předmětem dodatku je úprava termínů ukončení dílčích částí 3.1.6. a 3.2.1.; 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3.,
3.2.1.4. Položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, v souladu se
stanoviskem Státního pozemkového úřadu – Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav.
Předložení definitivního návrhu plánu společných zařízení dotčeným orgánům státní správy (§ 9
odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění
pozdějších předpisů) a zastupitelstvu obce (§ 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) ke schválení je, vzhledem
k obsahu platných právních norem, možné až po vyložení soupisu nároků.
Dílčí část 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – termín ukončení je nyní
stanoven 30. 4. 2017.
Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – termín ukončení je nyní stanoven
31. 7. 2017.
Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění
pozemků a Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní
opatření – termín ukončení je nyní stanoven 31. 7. 2017.
Dílčí část 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo
trvalé porosty – termín ukončení je nyní stanoven 31. 7. 2017.
Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy
záboru půdy stavbami – termín ukončení je nyní stanoven 31. 7. 2017.
Dílčí část 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení
plochy záboru půdy stavbami – termín ukončení je nyní stanoven 31. 7. 2017.
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Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo a její přílohy zůstávají beze změn. Tento dodatek smlouvy
o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho
podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si 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 ............................................................ dne ………………..
Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

………………………………
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška

V technických záležitostech:

……………………………
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Stránka 3 z 3

