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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. smlouvy objednatele: A - 002811 - 00 

č. smlouvy zhotovitele: GTC/2016/498 

 

NA ZHOTOVENÍ PRACÍ  

„SUŠICE – ZTV POD KALICHEM - GTP“ 

 

 

Město Sušice 

se sídlem:  Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 

IČ:  00256129 

DIČ: CZ00256129 

osoba jednající jménem zadavatele: Bc. Petr Mottl – starosta města 
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:  Ing. Kateřina Ronová, investiční technik 
(dále jen „Objednatel“) 
na straně jedné 
 

a 

 
GeoTec-GS, a.s. 
se sídlem:   Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
IČ:   25103431 
DIČ:  CZ25103431 
zápis v obchodním rejstříku:   u Mětského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524 
Zastoupen:  Ing. Jiřím Libusem, předsedou představenstva 
  Mgr. Filipem Dudíkem, místopředsedou představenstva 
                                                                 Ing. Antonínem Kropáčkem, členem představenstva 
Oprávněn jednat  
ve věcech smluvních:  Mgr. Filip Dudík, místopředseda představenstva 
ve věcech technických:  Mgr. Tomáš Pašek, odpovědný řešitel 
 (dále jen „Zhotovitel“) 
na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-
li odkazováno na kteréhokoliv z nich) 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku 
„Sušice – ZTV Pod Kalichem - GTP“ č. GTC/2016/498 (č. smlouvy objednatele A–002811–00) 
na provedení geotechnických a hydrogeologických prací v lokalitě ZTV Pod Kalichem v Sušici, 
kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:  
 

Článek 3. Termín plnění 

Technické práce budou zahájeny 24.2.2017. 

Závěrečnou zprávu o průzkumu předá zhotovitel objednateli do 6.4.2017.  
 
Zdůvodnění prodloužení termínu : 
Důvodem ke změně termínu je pozdější upřesnění projektové dokumentace ze strany 
objednatele (situování komunikací a kanalizace, retenčních nádrží a míst pro vsakování 
srážkových vod) a následné polohy průzkumných sond v terénu.  
 



2 

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. GTC/2016/498 ze dne 5.1.2017, 
nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  
 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 
smluvních stran. 
 
Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 
jednom stejnopisu.  
 
Schváleno radou města Sušice dne 6.3.2017 usnesením č. 116. 
 
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1  SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY: 

 
 
V Sušici, dne 7.3.2016 

  
V Praze, dne 13.3.2017 

Město Sušice GeoTec-GS, a.s. 
 
 
 
 
 
 
Podpis: _______________________                           Podpis:________________________ 

Jméno:  Bc. Petr Mottl  Jméno:  Ing. Jiří Libus 

Funkce: starosta města  Funkce: předseda představenstva 
   
 
 
 
 
                                 Podpis:________________________ 

   Jméno:  Mgr. Filip Dudík 

   Funkce: místopředseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


