
 
ČOV Chlumec nad Cidlinou – modernizace a intenzifikace 
 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUV Ě O DÍLO 

číslo smlouvy objednatele: 314 700/03/2016 
číslo smlouvy zhotovitele: 2016037/1479 30 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 
jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 
IČ:   481 72 898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  

  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor investora 
                         
2/ Zhotovitel:  EKOEKO s.r.o., projektová a inženýrská kancelář 
   sídlo/místo podnikání: Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 8379 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Josef Smažík – jednatel společnosti 
 
IČO:  251 84 750 
DIČ:  CZ25184750 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. České Budějovice 
číslo účtu:  415 44-231/0100 
telefon:   385 775 111   
fax:   385 775 125 
e-mail:  unger@ekoeko.cz; smlouvy: kovarova@ekoeko.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Josef Smažík – jednatel společnosti 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
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  Ing. Josef Smažík – jednatel společnosti 
  Ing. Jiří Unger – hlavní inženýr projektu 
 
 

II. ZM ĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY 

1/ Na základě dohody objednatele a zhotovitele se předmět smlouvy rozšiřuje o následující 
body: 
 
6 – Rekonstrukce stávajících hromosvodů, venkovního osvětlení, posílení přívodního el. 
vedení na ČOV. 
7 – průzkum stavu ocelových nadzemních nádrží, geodetické doměření stávajícího stavu 
ČOV. 
8 – Zhotovení podkladů pro podání žádosti o  územní souhlas. 
 

 
Na akci: „ ČOV Chlumec nad  Cidlinou – modernizace a intenzifikace“ 

 
 
 

III. ZM ĚNA TERMÍNÚ A MÍSTA PLN ĚNÍ 

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech: 
 
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:   
 

Stupeň projektové dokumentace   Termín dokončení 
� 2.10. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, 

výběr zhotovitele a provádění stavby 
17.3.2017 

� 2.11. Ostatní práce a průzkumy: podrobný průzkum nádrží, 
doměření stávajícího stavu, technologický výpočet a zhotovení 
podkladů pro  podání žádosti o územní souhlas. 

20.1.2017 

 
 
Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání 
kompletního díla Objednateli.  
 
 
Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
 
 
V Hradci Králové dne ………….2017 V Českých Budějovicích dne…………..2017 
 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
……………………………………… 

Ing. František Barák Ing. Josef Smažík 
předseda představenstva a ředitel jednatel společnosti 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. EKOEKO s.r.o. 
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