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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MíSTNí
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 KUPNí SMLOUVY
Dálejen "dodatek"

KUPUJící:
se sídlem:
IČO:

I.
Smluvní strany

Střední školaa Základníškola,Vimperk, Nerudova 267
Nerudova267, 385 01 Vimperk
00477419

zastoupený: Ing. Lubomír Pichler
bankovní spojení: MONETAMONEY Bank
č. účtu: 136907-744/0600
telefon, e-mail: 388416 136, kordikova@stredni-skola.eu
datová schránka: d4ij6wj
zástupce ve věcech technických: Ing. Lubomír Pichler
(dále jen "kupujícítl) na straně jedné

a 

PRODÁVAJící:
Se sídlem:
IČD:
DIČ:
zápis v živnostenském rejstříku:
statutární orgán:
bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, e-mail:

Ing. Václav Šmejkal- PARK+
Št. Dvořáka 543, 39901 Milevsko
15800318
CZ6203221761
v Milevsku, ze dne 12. 6. 1992
Ing. Václav Šmejkal, majitel firmy
KB, a.s, Milevsko
235444271/0100
+420724343 133, parkplus@seznam.cz

datová schránka:
zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Šmejkal
(dále jen "prodávající") na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na změně Kupní smlouvy uzavřené mezi Střední školou a Základní
školou, Vimperk, Nerudova 267 a Ing. Václavem Šmejkalem - PARK+ dne 18. 10. 2017 (dále jen
"smlouva") následovně:

Článek I.

Změna článku V., odst. 1 výše specifikované smlouvy:

Prodávající se zavazuje dodat dodávky a služby v množství dle Přílohy č. 2 Kupní smlouvy (Soupis
dodávek a služeb s výkazem výměr) a s technickými parametry dle Přílohy č. 3 Kupní smlouvy
(Technická specifikace dodávek a služeb) a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle
této Kupní smlouvy k dodání zboží, v termínu od října 2017 do poloviny května 2018. Prodávající se

1



**** ** ** ** * *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MíSTNí
ROZVOJ ČR

zavazuje, že dokončí veškeré práce, v nejkratším možném termínu, jakmile k tomu nastanou vhodné
klimatické a vegetační podmínky. Nejpozději však do 15. 5. 2018.

Článek II.

1) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
2) Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření a zveřejnění v registru smluv.

Ve Vimperku, dne: 28. 11. 2017 V Milevsku, dne: ....~?.:.~:~:. co 1 ~

Střednf škola
a Základní škola,

Vlrnpark, Nerudova 267

Za Kupujícího

Ing. Lubomír Pichler

Ředitel Střední školy a Základní školy, Vimperk,
Nerudova 267

Majitel firmy

PŘílOHA DODATKU e, 1 KUPNí SMLOUVY

Nedílnou součástí této smlouvy je

Příloha č. 1: Žádost o odložení termínu realizace a dokončení zakázky
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PARK +
Ing. Václav Šmejkal

Št. Dvořáka 543
39801 Milevsko

rnobil: 724 343 133

Komplexní péče o zeleň ernail: srnejkal.rnilevsko@volny.cz
'NVVvv.parkplus.cz

Střední škola a Základní škola, Vimperk
Nerudova 267
385 01 Vimperk
IČ: 00477419

V Milevsku dne 28.11. 2017

"Sadovnické úpravy dvora SŠ Vimperk"

žádost o prodloužení termínu dokončení zakázky

Vážený pane řediteli, v souvislosti s realizací veřejné zakázky "Sadovnické úpravy dvora SŠ
Vimperk" Vás žádám o prodloužení termínu dokončení.

Důvodem žádosti je současný stav klimatu - vzhledem k teplému podzimu byl nástup
vegetačního klidu rostlin velmi pozvolný, došlo k pozdnímu opadu listí u sazenic a z tohoto
důvodu nebylo možné stromy vyzvednout z půdy a přesadit. S ohledem na klimatické
podmínky ve vyšších polohách, kde bude výsadba probíhat, by realizace výsadeb byla
zatížena vysokým rizikem snížené ujímavosti rostlin s následnou nutnou výměnou v jarních
měsících.

Děkuji za ochotu, s pozdravem

Ing. Václav Šmejkal
Ing. Václav SMEJKAL

+ St. Dvoráka 5-43
PARK 399 01 Milevsko
IC: 15800318 DIC: CZ6203221761

Tel.: 724 34 31 33 


