
Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky DOdatek ke smlouve O dllO

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ě. S/0141/2020/OI ze dne 29.07.2020

na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

„PD-Rekonstrukce ul. Karasova“

čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory

zastoupen: Jiří Vávra

IČO: 00845451, evidenční číslo 10

DIČ: C200845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20028-1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Robert Wildner, investiční referent

Tel.: +420 599 459 252

Email: Wildner©marianskehorvcz 

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma PROINK, s.r.o.,

Se sídlem: Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava

Zastoupena: Ing. Lenka Ščupáková

IČ: 25900056

DIČ: C22590056

Bankovní spoj ení: Reiffeisenbank Ostrava

Číslo účtu: 683052001/5500

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném KS V Ostravě, oddíl C, Vložka 25076

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Lenka Ščupáková.

tel. 604 990 990

e-mail: lenkascupakova©proinksrocz

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1

ke smlouvě o dílo č. S/0141/2020/OI ze dne 29.07.2020 na zpracování projektové dokumentace, Výkonu

inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen smlouva“).
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky DOdatek ke smlouve O dl|0

čl. II. Změny

čl. VI Doba a místo plnění

Vypouštíse text čl. VI. odst. 1 a nahrazuje tímto textem:

1. Zhotovitel se zavazuje, Že vypracuje a předá dílo V rozsahu a obsahu dle čl. III a IV smlouvy V těchto

termínech:

a) Termín zpracování DSP dle čl. III, bodu 3.2. této smlouvy do 28.02.2021.

b) Termín předání pravomocného SP do 22 týdnů ode dne zpracování DSP

0) Termín předání DPS dle čl. III, bodu 3.3. této smlouvy do 10—ti týdnů ode dne vydání

pravomocného stavebního povolení.

Předpokládaný termín realizace stavby (záměru) a výkonu autorského dozoru: rok 2022-2023

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech

stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

2. Vše ostatní neupravené tímto dodatkem zůstává V platnosti.

3. Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve

dnem zveřejnění V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

4. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, Že tento dodatek bude

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrován vregistru smluv, jehož správcem je Ministerstvo

vnitra České republiky.

čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky na své 50. schůzi konané dne 30.11.2020 pod č. usnesení 1729/RMOb-MH/1822/50.

  

V Ostravě, dne: V Ostravě, dne:

za objednatele za zhotovitele

Jiří Vávra Ing. Lenka Sčupáková

starosta městského obvodu
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