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DODATEK č. 5
lce smlouvě o dílo č.: 43/IV/956359,922211/2017/6,75 

název akce: Pryský potok, f. km 0,000 - 0,120 - PD 
uzavřené dne: 19. 12. 2017

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 
jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p. 
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře v Teplicích,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel44)

a

Ing. Petr Děták
IČO: 06495451 
DIČ: CZ7511101235
sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tento

Dodatek č. 5

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše 
uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
projektovou dokumentaci „Pryský potok, ř. km 0,000 - 0,120 - PD“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 295 000,- Kč bez DPH.
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II.

Vzhledem k velmi pomalému jednám ze strany města České Kamenice (způsobené zejména 
nutným odsouhlasením smluv zastupitelstvem a radou města) se zatím nepodařilo uzavřít 
kupní smlouvu se zmíněným subjektem. S ostatními soukromými subjekty je již kupní 
smlouva sepsána a vlastníci jsou obesláni, dochází k prodloužení termínu pro:

c) uzavření všech kupních smluv a projednání „smluv - souhlas s údržbou a opravou", 
v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků, zpracování geometrického 
plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ se prodlužuje nejpozději do 30.04.2019

d) uzavření všech potřebných „smluv - souhlas s údržbou a opravou" pro potřeby 
dočasných záborů a následné zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby 
minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby se prodlužuje nejpozději 
do 31.05.2019

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je 
oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne £ ) "02* 2019

vedoucí Správy toků 
oblast povodí Ohře v Teplicích

V Boršově nad Vltavou 1 8 *02' 2

zhotovitel
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