Číslo smlouvy objednatele: 424-2015-544202
Číslo smlouvy zhotovitele: 070/2015

DODATEK č. 9
ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015
na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové“ (dále jen „KoPÚ“),
včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu,
vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování
hranic nových pozemků dle zapsané DKM, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami
Objednatel:
Fakturační adresa:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka
Svitavy
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:

Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
Ing. Miloš Šimek
Ing. Libor Sabáček
Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

+420 xxxxxxxxxxx
l.sabacek@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

dále jen „objednatel“
Zhotovitel:
GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo:
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený:
jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
xxxxxxxx
Tel.:
+420 xxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxx
ID DS:
wyx77xh
Bankovní spojení:
Citibank Pardubice
Číslo účtu:
2020870109/2600
IČ:
15049248
DIČ:
CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxx
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Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“.
Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):
I.

PŘEDMĚT DODATKU č. 9

Zhotovitel a objednatel se dohodli na prodloužení termínu ukončení, a to v bodě přílohy ke smlouvě
o dílo - hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, do 15. 6. 2019.
Důvody: úprava návrhu nového uspořádání pozemků na základě vyloučení vlastníka z obvodu
pozemkových úprav po ukončených jednáních a úprava návrhu na základě zapisovaných směn pozemků
vlastníky do katastru nemovitostí.
Z důvodů uvedených v předmětu dodatku č. 9 se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí
tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části nebo hlavního celku následovně:
Dílčí část 3.2.2. – termín ukončení se prodlužuje z 30.4.2019 do 15. 6. 2019.
Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
II.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva
stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.
Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv objednatel.
Ve Svitavách dne:

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

……………………………
Ing. Miloš Šimek
vedoucí pobočky

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