č. objednatele: 415-2014-514101
č. zhotovitele: 23/2014

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)
SMLUVNÍ STRANY:
O b j e d n a t e l:
Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
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 Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx
xxx
xxx

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

xxx
xxx
01312774/CZ01312774 (neplátce DPH)

a
Z h o t o v i t e l:
ALINEX,s.r.o
Adresa:

Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5

Zastoupený:

doc.Ing. Jiří Němec, CSc.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Zodpovědný projektant I.:
Zodpovědný projektant II.:
Zodpovědný geodet I:
Zodpovědný geodet II.:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

doc.Ing. Jiří Němec, CSc.
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

IČ/DIČ:

48114723/CZ48114723

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze , oddíl C,
vložka 16636

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 (dále jen
„dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 6.6.2014, č.j. objednatele 415-2014-514101,
č.j. zhotovitele 23/2014.
Název veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žíželeves,
včetně ucelené části k.ú. Želkovice
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Na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.10.2016 se dohodly smluvní strany na posunu termínu
u fakturačních celků 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.3. Předložení
kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Důvodem je nutnost vypracování a schválení
aktualizace plánu společných zařízení.
Termín uvedený v příloze č. 1 - Výkazu činností se mění takto:
bod 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

- původní termín
- nový termín

30.11.2016
28.2.2017

bod 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ

- původní termín
- nový termín

31.12.2016
31.3.2017

Závěrečná ustanovení

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností (1 list) s novým termínem.
Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz
tohoto připojují své podpisy.
V Hradci Králové dne 25.11.2016

V Praze dne 24.11.2016

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

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

………………………………
Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
jednatel
ALINEX, s.r.o.

v.z. Ing. Jolana Miškářová
zástupce ředitele
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