
Č. smlouvy objednatele: SDL/OZZL/016/16
Č. smlouvy zhotovitele: 02-0-3117-5222/16

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle příslušných předpisů souvisejících.

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
Sídlo: U Ziimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice
Zastoupen: Mgr. Jiřím Zimolou,hejtmanem
Zástupce ve věcech technických: Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venova, péče o krajinu a koncecí, Ing. Zdeněk Klimeš, Ing.
Jana Marková Chocholová a zároveň Technický dozor investora (bude-li ustanoven dle článku III,
odst. 3 této smlouvy)
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

(dále jen „objednatel") na jedné straně

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Rostislav Kasal, vedoucí oddělení zásobování pitnou vodou
471 16 901
CZ 471 16 901
Komerční ha 5
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupený:

Zástupce ve věcech technických:
IČ:
DIČ
Bankovní spojení:

uzavírají tento Dodatek č. 2:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SDL/OZZL/016/16, č. zhotovitele 02-0-3117-5222/16 uzavřené
dne 30. 3. 2016.

Dodatek je uzavírán z důvodu časové synchronizace zpracování a předložení oznámení koncepce
podle § 10c zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
včetně vyhodnocení a zajištění účasti a průběhu veřejného projednání, tak aby tento proces bylo
možné realizovat souběžně s dokumentací s názvem „Aktualizace obecné části Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací pro Jihočeský kraj do roku 2030 s ohledem na řízení sucha", kde je sjednáno
ukončení procesu SEA do 31. 3. 2017.

Tento Dodatek č. 2

1. mění článek III. Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, průběh prací odstavec 2, který
nově zní:

Doba plnění díla začíná bezprostředně po podpisu smlouvy.

*KUJCP01FH823*



Konec plnění (odevzdání finální verze dokumentů):

Přejímací řízení bude ukončeno nejpozději do:

Zpracování a předložení oznámení koncepce podle § 10c zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů/zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhodnocení a zajištění účasti a průběhu veřejného
projednání, nejpozději do 31. 3. 2017.

ČÁST A 30.4.2016
ČÁST B 30.7.2016

31. 12. 2016

Ostatní Články smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SDL/OZZL/016/16 a č. zhotovitele
02-0-3117-5222/16 ze dne 30. 3. 2016 je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží
dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.
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