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CES.
ČÍSLO STAVBY DC 006 054

Dodatek č.1
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Číslo Příkazníka: 10196 03

uzavřená dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1$ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník.
v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, pověřený ředitel ORI
Zástupce pro věci technické: ...... ....... .......
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Václav Fridrich, ředitel vodohospodářského rozvoje a investic 
Zástupce pro věci technické: ............ ......... 
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100
Předmětem dodatku je  změna času plnění a změna odměny příkazníka z důvodu změny 
rozsahu.

II. Předmět plnění: Beze změny

DC 006 054, Česká Kamenice, Kamenická Nová Víska - náhrada
zdroje

III. čas plnění: Mění se

Výk. fáze
PČ

Termín
Výk.
fáze

IČ

Termín

3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení ...... ......

3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení 
(v podrobnostech DPS)

......

..... .......... 
............. 

.....
................

................ .. ................

3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika
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IV. Odměna Příkazníka: Mění se

4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu 
Vyhlášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle platného sazebníku Unika. .................................. 
....... ..... ........ ..................................... ...... ...........

4.2 ................................ ... . .... ................................. ............ .........
4.3 O............ .................. . . . . . . .. .......... .......................... ......... . . .............. ..... ..... ............... ..... . . . . . .  
.........

V. Financování a placení: Mění se

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 

Celkem:

............... ........ ........ ............... .. . .. ........

...... ......
.......

.......

...... ............... .. ...............
....... ...............
....... ...............

............... ...............

Body VI. -  X. Beze změny 

XI. Závěrečná ustanovení: Dolňujese

11.7 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. 
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne
2 6 - 11-2019

................................................................ 
....... ..... ........................................... 

..... . . . .............. . ........ ......................

Ing" Martin Matzek, pověřený ředitel ORI 
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Příkazce

V Teplicích dne : ] ] - j j -  2019

.....

.......... 

....................

Tng^áciav-Fritifích, ředitel 
vodohospodářského rozvoje a investic 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Příkazník
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