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Dodatek č.1 

ke Smlouvě o dílo 

uzavřená podle ust. 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v   

platném znění (dále jen „občanský zákoník”) 

 

č. objednatele: 

č. zhotovitele: 59/2019 

 Stavba: „Souvislá údržba MK ul. 28. října„ 

Článek I. 

Smluvní strany 

1. Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory 

zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva  

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová  

                                                              e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

                                                              tel.: 595 621 404  

oprávněn jednat ve věcech technických: Petr Proske  

                                                              e-mail: xxxxxxxxxxxx 

                                                              tel.: xxx xxx xxx   

IČ: 25396544  

DIČ CZ25396544  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  

tel.: +420 595 621 444  

fax: +420 596 621 103 

(dále jen „Objednatel”) 

2. FIRESTA—Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 OO Brno 

tel: 596 136 057 

fax: 

zastoupen: 

596 136 165 

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, člen představenstva 

- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska, tel. xxx xxx xxx 

xxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, tel. xxx xxx xxx 

IČ : 25317628 

DIČ: CZ25317628  
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zapsán v obch. rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2144 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxxxxx 

UnicreditBank Czech Republik & Slovakia, a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „Zhotovitel”) 

Článek II. 

Základní ustanovení 

Dne 13.6.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem Souvislá 

údržba MK ul. 28. října”. Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňují 

následující články: 

Článek III. 

Předmět plnění 

l . Předmět plnění se mění a rozšiřuje o provedení prací dle položkového rozpočtu, který je 

nedílnou součástí tohoto dodatku (příloha č. 1  

Článek IV. 

Doba plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem 

provedeno v následujícím termínu: 

 Ukončení a předání díla: 8.9.2019 

Článek V. 

Cena díla 

1. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo dle této SOD zaplatit Zhotoviteli 

vzájemně dohodnutou cenu, která činí: 

Původní cena díla bez DPH   5,607.400,83 Kč 

 Dodatek č.l bez DPH            1,530.692,40 Kč 

Nová cena díla bez DPH   7,138.093,23 Kč 

Celková cena bez DPH slovy: --sedmmilionůstotřicetosmtisícdevadesáttřikorun českých/23 

haléřů-- 

Podrobný rozpis ceny díla je uveden v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1). 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
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Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

3. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je následující příloha: 

1. Položkový rozpočet 

 

                V Brně dne                                                               V Ostravě dne 

                Za objednatele:                                                         Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

              xxxxxxxxxxxxxx                                                   Ing. Daniel Lyčka 

             člen představenstva                                               předseda představenstva 

 


