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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě č.  10062/2019/OIMH na zhotovení projektové 

dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru 
 

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

Článek I 
Smluvní strany 

 
 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:   Ing. Jiří Vozňák, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 
ve věcech technických:  Ing. Jiří Vozňák, vedoucím odboru investic a místního hospodářství, 

Ing. Dalibor Kloss, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního 
hospodářství       
Ing. Stanislav Blahut, referent oddělení investic, odboru investic s místního 
hospodářství           

________________________________________________________________________________________ 
IČO:      00845451 
DIČ:      CZ 00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:      xxxxxxx 

xxxxxxx  
Číslo účtu:    xxxxxxx  
________________________________________________________________________________________ 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
MS-projekce, s.r.o.  
Sídlo:     Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice                                            
Zastoupený:    
ve věcech smluvních:  xxxxxxx  
ve věcech technických:  xxxxxxx  
________________________________________________________________________________________ 
IČO:     25872494 
DIČ:      CZ25872494 
Peněžní ústav:   xxxxxxx  
Číslo účtu:   xxxxxxx  
Zapsán:    v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23576 
 
______________________________________________________________________________________ 
dále jen „zhotovitel“ 
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Článek II 

Úvodní ustanovení 
 

     Dne 11. 2. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10062/2019/OIMH na realizaci 
zakázky „Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu“(dále jen „smlouva“) a dne 
7. 5. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě. Smluvní strany se v souladu s odst. 7, čl. XII smlouvy 
dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva mění. 

 
 

Článek III 
Předmět dodatku 

 
 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění termín plnění sjednaný v odst. 2, čl. III smlouvy 

následovně: 
  

2. Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (případně územního souhlasu), včetně 
všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy bude 
objednateli předána do 16. 09. 2019. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad 
podána úplná (řádná) žádost o vydání územního rozhodnutí.  

 
 

Článek IV 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

 
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
 
4.    Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

                                       
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2019 – 01 Postup při 

zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením 
č. 0215/RMOb1822/5/19 ze dne 04. 02. 2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic 
a místního hospodářství.  
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Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
 
Datum:  8. 7. 2019  
Místo:  Ostrava 
 
 
 
_____________________________ 
Ing. Jiří Vozňák   
vedoucí odboru investic a místního hospodářství  
 
 
Za zhotovitele 
 
Datum:  10. 7. 2019   
Místo:  Ostrava 
 
 
 
_____________________________    
xxxxxxx  
xxxxxxx  
 


