DODATEK č. 2
k

Příkazní smlouvě č. D994140449

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
Povodí Labe, státní podnik
se sídlem:
statutární orgán:
zastoupený:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
spisová značka:

Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka
Ing. Miloš Havel, vedoucí majetkového odboru
70890005
CZ70890005
Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č.ú. 103914702/0300
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,
vložka 9473

dále jen „příkazce“
a
GEOŠRAFO, s.r.o.

se sídlem:
Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
statutární orgán:
Jiří Foltán, jednatel
zastoupený
ve věcech smluvních: Jiří Foltán, jednatel
ve věcech technických: Ing. Jan Netuka
IČ:
64793036
DIČ:
CZ64793036
bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č.ú. 177139243/0300
spisová značka:
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 9769
dále jen „příkazník“
Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Příkazní smlouvy č.
D994140449 ze dne 19.11.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.12.2015 (dále jen “příkazní
smlouva“) tímto dodatkem č. 2 takto:
I.
Znění bodu f) druhého odstavce článku II. příkazní smlouvy se mění takto:
f)

zprostředkování a zajištění uzavření smluvních vztahů (zejména smlouvy kupní, smlouvy o
převodu majetku státu, smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti rozlivu, smlouvy
směnné apod.), tj. příprava návrhů smluv dle předaných smluvních vzorů, zajištění podpisu
smlouvy protistranou (v jednom vyhotovení smlouvy úředně ověřeného), předání smlouvy k
podpisu oprávněného zástupce příkazce a následně zajištění vkladu práva vyplývajícího
ze smluvního vztahu do katastru nemovitostí; v případech, kdy nedojde k dohodě s protistranou o

1

převodu vlastnického práva či zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, rovněž zajištění
podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení, v souladu se zněním zákona č. 184/2006 Sb.,
o vyvlastnění, v platném znění, a zastupování příkazce v tomto řízení. K zajištění těchto činností
je příkazník oprávněn využít i externí právní služby.
Znění druhého odstavce článku VII. příkazní smlouvy se vzhledem ke komplikacím při majetkoprávní
přípravě stavby poldru, zejména z důvodu probíhajících vyvlastňovacích a dědických řízení, mění
takto:
2. Termín ukončení činností je a k předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník
zavazuje nejpozději do 31.10.2017.
Znění druhého odstavce článku VIII. příkazní smlouvy se z důvodu prodloužení termínu ukončení
činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci mění takto:
2. Fakturace bude probíhat po jednotlivých etapách, a to následovně:

 I. etapa – odborné činnosti a),b),c) dle přílohy č.1 této smlouvy v celkovém objemu 507.500,Kč bez DPH (slovy : pětsetsedmtisícpětset korun českých bez DPH),

 II. etapa –
a)

odborné činnosti d), e) dle přílohy č.1 této smlouvy ukončené a protokolárně předané,
v souladu s odstavci 3 a 7b článku VIII této smlouvy, do 31.1.2017,

b) odborné činnosti d), e) dle přílohy č.1 této smlouvy - konečná faktura – daňový doklad.

Znění bodu e) II. etapy prací Přílohy č. 1 „Rozčlenění finanční odměny na jednotlivé části“ příkazní
smlouvy se mění takto:
e) úhrada správních poplatků za zajištění vkladů práv do katastru nemovitostí, správních poplatků
za ověřování podpisů a nákladů souvisejících s vyvlastňovacím řízením: 92.000,- Kč.
II.
V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.
III
Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní
strana obdrží po dvou vyhotoveních.
IV.
Dodatek č. 2 příkazní smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

………………………………………….
za příkazce
Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka

……………….………………….
za příkazníka
Jiří Foltán, jednatel
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