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I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: ,n9- Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmana kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel")

2. KARETA s.r.o.

se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslu účtu:

62360213
CZ62360213
Komerční banka a.s., pobočka Bruntál
190776490297/0100
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Zapsána v obchodním
vložka 8072

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Osoba oprávněná jed

Osoba oprávněná jed

(dále jen „zhotovitel")

II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 01. 2019 smlouvu o dílo č. 00218/2019/IM (dále jen
„smlouva") na provedení stavby „Silnice 11/442 Staré Heřminovy - Horní Benešov,
včetně OZ" (dále jen „dílo").

2. Smluvní strany berou na vědomí, že proces doporučení vedení řídícího orgánu
Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP") je zdlouhavý a je
zjevné, že toto doporučení bude objednatelem získáno v pozdějším termínu, než se
předpokládalo při uzavírání smlouvy.

3. Vzhledem ke skutečnosti, že získání doporučení vedení řídícího orgánu IROP
k financování objednatelem je dle smlouvy nezbytnou podmínkou pro nabytí účinnosti
smlouvy, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.
Změna smlouvy

ČI. XVII odst. 2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem nabytí účinnosti dodatku č. 1 k této smlouvě."

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
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Tento dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno
vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem
zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným
účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský
kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné
informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením
č. 58/5215 ze dne 11. 3. 2019.

V Ostravě dne ....2-5-.-03-.--2019 V Bruntále dne 4^7 710/7)

za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření

hejtmana kraje

KARETA

Md,;
tť. 623 SC 213, -•- —'•--' -
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