Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1234-2015-514101 ze dne 2.12.2015 na vypracování návrhů
č. zhotovitele 03-PUV-3051-5070/15

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vižňov“
a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ruprechtice
u Broumova
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY:
1. Objednatel :
Adresa:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj
V technických záležitostech oprávněni jednat: xxx
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ

xxx
xxx
01312774/ není plátcem DPH

a
2. Zhotovitel :

Sdružení firem VRV - GEODES

Člen sdružení č. 1 (reprezentant sdružení)
Adresa:
Zastoupený:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Ing. Františkem Smrčkou, ředitelem divize 03, VRV
a.s.
47116901 / CZ47116901

IČ / DIČ :

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. B, vložka
1930.
Člen sdružení č. 2
GEODES – geodetické práce s.r.o.
Adresa:
Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Zastoupený:
Ing. Jan Mühlhansl, jednatel
IČ / DIČ:
28855051/ CZ28855051
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C,
vložka 31227.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Bankovní spojení:
Číslo účtu

xxx
xxx

II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1234-2015514101 ze dne 2.12.2015, resp. v příloze č.1a) k této smlouvě, týkající se KoPÚ Vižňov.
2. Ve smyslu vzájemného projednání se tímto mění termín pro plnění bodu smlouvy 3.1.3.–
„Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ z
původního termínu 31.5.2017 nově na termín 31.8.2017. Zároveň se mění termín pro plnění bodu
smlouvy 3.1.5.– „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ z původního
termínu 31.7.2017 nově na termín 30.9.2017.
3. Důvodem výše uvedené změny termínu v k.ú. Vižňov (příloha 1a) je požadavek objednatele na
dodatečné zahrnutí celého pozemku KN 1546 do obvodu KoPÚ, aby mohl být zajištěn přístup na
přiléhající pozemky.
4. Termíny pro dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků tohoto díla se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel
a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen
za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne: 19.05.2017

V Praze dne: 25.05.2017

……………………………………….….
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj

………………………………….
Ing. František Smrčka
ředitel divize 03, VRV a.s.

