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Dodatek
k Objednávce ev. č. 1212/2020/RRC/0

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Janem Krkoškou

náměstkem hejtmana krzrx'

IČO: 70890692
DIČ: gz70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „odběrate|“)

2. Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena: g. Tomášem Kolárikem, předsedou představenstva
„ Ing. Patrikem Hronkem, místopředsedou představenstva

ICO: 47673168
DIČ: QZ47673168
bankovní spojení: Ceskoslovenská obchodní banka, a. 5.
číslo účtu: 373791183/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 609

(dále jen „dodavateil)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.8.2015 Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci některých
činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje ev. č. 02179/2015/RRC (dále jen
„smlouva“) ve znění dodatku č. 4 ze dne 17. 8. 2020.

2. Na zakladě smlouvy jsou následně odběratelem uzavírány dílčí objednávky na zajištění
konkrétních činností zajišťovaných dodavatelem. Dne 6.1.2021 došlo k akceptaci Objednávky

c.1212/2020/RRC/0 (dále jen „objednávka“), na základě které se dodavatel zavázal
realizovat do 31.3.2021 studii proveditelnosti vrámci projektu „Vybudování kreativního
kampusu Slezské univerzity v DOV“.

3. Při počáteční rešerši uvedené objednávky bylo zjištěno, že díky většímu počtu zainteresovaných
subjektů do tohoto projektu budou nutná další jednaní ke správnému nastavení jednotlivých
pilířů. Tento fakt vede k potřebě prodloužení samotného termínu plnění objednávky. Vzhledem
k uvedeným okolnostem sjednávají smluvní strany tento dodatek

III.
Termín plnění

1. Zdůvodů uvedených výše se smluvní strany dohodly na tom, že dojde ke změně „Data
požadovaného plněni uvedeného vobjednávce, a to způvodního termínu 31. 3. 2021 na
31.8.2021.
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IV.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
uveřejněním v registru smluv dle zákonač<:.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem provede
odběratel.

Doplňování nebo změnu tohoto dodatku lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a
to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž odběratel obdrží dvě a dodavatel jedno vyhotovení.

Osobní údaje obsažené v tomto dodatku, příp. objednávce, budou odběratelem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z objednávky a z tohoto dodatku; kjiným
účelům nebudou tyto osobní údaje odběratelem použity. odběratel při zpracovávání osobních
údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou
dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje svým usnesením č. 9/11 ze dne 25. 1. 2021.
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