
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

NA

„Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod OIomouc-Jih“

Objednatel
Statutární město Olomouc
Sídlo: Horní nám. č.p. 583, 779 11 Olomouc 
IČO: 00299308
DIČ: CZ0029930^^^^^^^^^^^^^
bankovní spojení:^^^^|^^^^^^^^^^^^^J
E-podatelna: podatelna@,olomouc.eu 
Datová schránka: kazbzri 
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních: RNDr. Petr Loyka, CSc.
Zástupce pro věci technické: Ing. Oto Čížek 
e-mail: oto.cizek@olomouc.eu 
telefon/mobil: 588 488 550/ 602 475 990 
(dále jen „objednatel'4)

na straně jedné a

Zhotovitel 
1NG-FOREST s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové n.L. 
zastoupený: Ing.Michal Macfelda - jednatel 
adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy sídla)
IČ: 241 70 852 
DIČ: CZ24170852
zapsaná v obchodním rejstříku KS Hradec Králové, oddíl C, vložka č. 32105 
bankovní sp 
email:|
telefon/mobil:|
ID datové schránky: kbyónjh 
na straně diuhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel4 
osoby pověřené k jednání ve věcech obchodních:! 
tel.: |
Osoby pověřené k jednání ve věcech technických:! 
tel.:P
Licence ke Zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov pod č. j. 32528/ZP/2015 
- Kl. ze dne 21.12.2015 
(dále jen „zhotovitel44)

na straně druhé

(společně dále jen „smluvní strany44 nebo každý jednotlivě „smluvní strana44)
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mailto:oto.cizek@olomouc.eu


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem XIV. Smlouvy o dílo ze dne 27.11.2017, 
jejímž předmětem bylo zhotovení lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Olomouc-Jih, 
s platností od 1.1.2019 do 31.12.2028 (dále jen ,,LHO“), tento :

Dodatek č. 1
k předmětné smlouvě o dílo ze dne 27.11. 2017

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. I je změna a zpřesnění skutečné ceny za zpracování díla v souladu se 
Směrnicí Ministerstva zemědělství ě.j.: 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10.května 2016 o postupu obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů při poskytování náhrad podle zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. V závislosti na znění odst. 1. tohoto článku skutečná cena za zpracování LHO o konečné výměře 
416,97 ha, při použití sjednané ceny za měrnou jednotku 465 Kč za 1 ha bez DPH, tj. 562,65 Kč za 1 ha 
včetně 21 % DPH, činí 193 801,05 Kč bez DPH, tj. 234 608,17 Kč včetně 21 % DPH. Částka bude 
zaokrouhlena k fakturaci na celé koruny dolů, tedy na 234 608,- Kč (slovy: Dvěstětřicetčtyřitisícšestsetosm 
korun českých).

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Účastníci smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejí změnou, která nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona ě. 340/2015 Sb.

4. Tento Dodatek ě. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři 
a zhotovitel jeden výtisk.

Schvalovací doložka dle § 41 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

V dne V Olomouci dne 18.6.2019

Zhotovitel Objednatel
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