
Dodatek ě. í
ke smlouvě o dílo ze dne 15. 03.2021

ObjednateI:

obec Dalešice
Dalešice 67
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou
lČ:B2562Ot8
kontaktní email: oudalesice@seznam.cz
konta ktn í telefon : 734535668
identifikátor datové schránky: ichapb8
zastoupený

starostkou obce Hanu vélovou

a

obecní úřad Dalešice

zhotovitel:

Atelier "AURUM" s.r.o.
Jiráskova 2].

530 02 Pardubice
lČ:42937680
kontaktní email: aurum@aurumroom.cz
kontaktní te|efon: 466 6t2 213, 603 573 803
bankovní spojení: KB Pardubice
číslo účtu : 637 642561/OrcO
identifikátor datové schránky: kh2nw4r
kdy Zhotovitel je zapsán v živnostenském a/nebo obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v
HradciKrá|ové, pod spisovou značkou oddílC, vložka!226,
zastoupený

jednatelkou společnosti lng, arch. lvanou Petrů

společně dále též jen jako ,,smluvní strany"

spolu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.03. 2021,
jejimž předmětem je

zpracování Změny ě. 1 Územního plánu Dalešice projektantem

(dále i jen jako ,,Dodatek č,1").
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Datum doručení: -1,a {4'3Q_}2J,
'-a€9/ 1s)o

ói.: ou-DAL / .... -§-o-j?
Počet listů/příloh:



Etapa Termín

1. Návrh Zmény č. '1 pro veřejné projednání do 4 měsíců od převzetí sdělení pokynu k zahájení
prací a předání veškených podkladů uvedených
v bodě 3. tohoto článku

2. Upravený návrh Změny č. 1 pro vydání
zastupitelstvem obce

do í,5 měsíce od předání pokynů pořizovatele k
upravení návrhu změny Úr po veřejném projednánía
předání textové části odůvodnění zpracované
pořizovatelem

3. Zména č..'t po vydání zastupitelstvem obce a
vyhotovení Uzemního plánu Dalešice
zahrnujícího úplné znění po vydáníjeho Změny
č. 1.

do 6 týdnů od předání sdělení o vydáníZměny ÚP

Dodatek č. 1 měnísmlouvu v těchto bodech:

a) Ustanovení ěl. lll. Doba plnění, odst. 1., ježzní:.

7. Pro projektové próce se touto smlouvou stanovujítyto termíny plnění:

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

7. Pro projektové próce se touto smlouvou stanovujítyto termíny plnění:

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávajív platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, jedno vyhotovení pro každou smluvní stranu.

v Dalešicích dne 4 c4 b72) V Pardubicích dne 03. 01 .2022

lt(t |t CIť,tu uALESiůE
Il/UnJ .,.468.02 Ry.qhnov.u.Jablonce 

n,N

za Objednatele
Hana VéIová

starostka obce Dalešice

k
za zhotovitele

lng. arch. lvana Petrů

Etapa Termín

1. Návrh Zmény č. 1 pro veřejné projednání do 4. 4.2022
2. Upravený návrh Změny č. 1 pro vydání
zastupitelstvem obce

do í,5 měsíce od předánípokynů pořizovatele k
upravení návrhu zmény Úr po veřejném projednánía
předání textové části odůvodnění zpracované
pořizovatelem

3. Změna č..'l po vydání zastupitelstvem obce a
vyhotovení Uzemního plánu Dalešice
zahrnujícího úplné znění po vydáníjeho Změny
é 1.

do 6 týdnů od předánísdělení o vydáníZměny ÚP

€d"ů"rUna,'
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