D O D A T E K č. 3
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 185/2016,
číslo smlouvy objednatele: 1347-2016-544204 ze dne 03. 10. 2016

„KoPÚ Pohled u Mladoňovic“
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Chrudim
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
xxxxx
i.bosakova@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ing. Pavel Cimpl, jednatel
xxxxx
xxxxx
xxxxx
wyx77xh
Citibank Pardubice
2020870109/2600
15049248
CZ15049248
Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
xxxxx

(dále jen „zhotovitel“).
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II. PŘEDMĚT DODATKU
V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany
k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Pohled u Mladoňovic je posun
termínu u fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a
hlavního celku Návrhové práce. Důvodem pro posun termínů jsou probíhající jednání pro připravované
spojení správních řízení ke KoPÚ Zbyhněvice a ke KoPÚ Pohled u Mladoňovic v souvislosti se změnou
katastrální hranice mezi k.ú. Zbyhněvice a k.ú. Pohled u Mladoňovic a vyřešením protierozních opatření
k ochraně obce Pohled.
Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:
V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny:
dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
- termín ukončení 31. 10. 2019
hlavní celek Návrhové práce

- termín ukončení 31. 01. 2020.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran 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).
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 Chrudimi dne 30. 04. 2019

V Pardubicích dne 30. 04. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………………
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

…………………………………………
Ing. Pavel Cimpl, jednatel
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