Zadávací dokumentace
Projektové

Zadavatel:

město Větřní, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní, IČ: 00246182

DODATEK SMLOUVY O

ou,o

Č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:

Město Větřní

Sídlo:

Na Žofíně č.p. 191,38211

IČO:

IČ: 00246182

Zastoupený:

Mgr. Antonín Krák, starosta města

Bankovní spojení:

151556225/0300

E-mail:

podatelna@mestovetrni.cz

Telefon:

+420 380 732 373

Datová schránka:

fjrbyba

Větřní

a
Dodavatel:

VAK projekt s.r.o.

Sídlo:

Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice

IČO:

28159721

DIČ:
Zapsaný v obchodním rejstříku
Zastoupený:

- veřejná zakázka

práce a inženýrská činnost při realizace akce .Horánek. Větřní - Výstavba kanalizace"

CZ28159721
Krajského soudu v Českých Budějovicích,
Ing. Petr Kohoutek, jednatel

Odpovědný zástupceautorizovaná osoba:

Ing. Petr Kohoutek, jednatel

Bankovní spojení:

254317200/0300

E-mail:

Petr.kohoutek@vakprojekt.cz

Telefon:

+420 605 905 393

Datová schránka:

sbgkam8

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají
tento dodatek č.2
smlouvy o dílo:

oddíl "C"

Zadávací dokumentace - veřejná zakázka
Projektové práce a inženýrská činnost při realizace akce IIHoránek, Větřní - Výstavba kanalizace"
Zadavatel: město Větřní, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní, IČ:00246182

Článek V se mění v odstavci 5.1. následovně
Původní text - dokumentace
pro územní řízení (DUR) - zahájení prací po uzavření smlouvy o dílo a po
přijetí změny územního plánu města Větřní Č. 2 (nový kanalizační řad na Horánku), dokončení DUR do 130
kalendářních dnú od sdělení objednatele, že změna ÚP Větřní (Horánek) je v právní moci, přičemž v této
lhůtě bude podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby s přílohami, ve smyslu stavebního zákona a
souvisejících předpisů příslušnému správnímu orgánu (stavebnímu/vodoprávnímu
úřadu),
Nový text - Lhůta 130 kalendářních dnů začíná dnem, kdy budou získány písemné souhlasy
vlastníků pozemků, kterými nově navržené potrubí prochází a to včetně souhlasů s realizací
se vstupem projektanta a geodeta na předmětný pozemek.
V souladu s dodatkem č.1 ze dne 5.2.2020 se lhůta 130 kalendářních dnů se dále prodlužuje
kterou některý z dotčených orgánů státní správy nesplní správní lhůtu 30 dnů pro vyjádření
k podání žádosti.
Nárok na prodloužení
k vyřízení.
2.

lhůty plnění doloží zhotovitel

zápisy z jednání

či potvrzením

všech
stavby a
o dobu, po
nutné

o převzetí žádosti

Tento dodatek č.2 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis
a zhotovitel 1 stejnopis.
4.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných
podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinily svobodně
a vážně, že si smlouvu přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují
své podpisy.

Schváleno Radou města Větřní dne 23.8.2022

usnesením č.232j2022

Y

V Ceských Budějovicích

Ve Větřní dne 24.8.2022

Za objednatele:

dne

~q_ ~~~

Za dodavatele:

Ing~~::

\J '~'
Mgr. Antonín

VAK projekt s.r,o.
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IČ: 281 59721 DIČ CZ 28159721
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