č. objednatele: 1098-2014-508101/5

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 5
č. objednatele: 1098-2014-508101 a č. zhotovitele: 75/2014
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:
Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

O b j e d n a t e l:
zastoupený:

Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele
KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer
V technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, odborný referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Adresa:
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Tel./Fax.:
+420 725 032 215
E-mail:
ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:
z49per3
Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:
3723001/0710
IČ:
01312774
DIČ:
není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Foltánek s.r.o.
Perucká 1, 120 00 Praha 2
Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
Ing. Dalimil Foltánek
Ing. Dalimil Foltánek
xxxxxxxx
xxxxxxxx
8k7p399
xxxxxxxx
xxxxxxxx
24662976
CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudu v Praze oddíl C,
vložka 164338
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Dalimil Foltánek
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5

Předmět a účel smlouvy
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Štrbice (dále jen „ KoPÚ“)
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Čl. I.
Předmět a účel dodatku
1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 12. 9. 2017 došlo v příloze ke
SoD k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků 2.4. a 2.5.
2. Ve zpracování díla není nyní možné pokračovat z důvodu koordinace dokončovací
práce na uspořádání pozemků v návrhu KoPÚ s novým územním plánem, který by měl
být dokončen koncem roku 2017.
3. Z výše uvedeného důvodu se v příloze ke SoD – KoPÚ v k.ú. Štrbice mění termíny u
dílčích fakturačních celků následovně:
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 29. 9. 2017 na 30. 12. 2017
2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ z 31. 10. 2017 na 30. 3. 2018
4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu
změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od
1. 1. 2017. V této části se smlouva mění následovně:
Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupený:

Ing. Pavlem Pojerem, zástupce ředitele KPÚ
pro Ústecký kraj
Ing. Pavel Pojer

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Čl. II.

Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je příloha dodatku č. 5 ke SoD – KoPÚ v k.ú.
Štrbice
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají v platnosti
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).
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4. Objednatel i zhotovitel 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 Teplicích dne

V Praze dne

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. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

………………………………
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Příloha: Příloha ke SoD
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