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Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice Sm |Ouva

Číslo smlouvy objednatele: 8000671202011

Evidenční číslo: SOOO13I2021

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8 WORKOUT CLUB PARKS sro

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava Ludvíkova 1351/16, Radvanice, 716 00

 

IČO: 00845451 Ostrava

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) IČO: 03885224

Adresa korespondenční/pro zasílání faktur: DIČ: CZ03885224 (plátce DPH)

městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2 zastoupena Ing. Janem Kokášem, jednatelem

724 00 Ostrava-Proskovice

zastoupen starostkou M

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

r. Marií Matě'ovou

   
Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 

 

(dále jen objednatel) (dále jen zhotovitel)

Obsah dodatku
 

čl. I.

Uvodni ustanoveni

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11. 8. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek

zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zpracování

dokumentace V souladu se stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami a prováděcími předpisy,

včetně inženýrské činnosti, pro akci „ Workout hřiště apumtrack “, a to V tomto rozsahu:

-dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s propracováním do úrovně realizační dokumentace,

zajištění kompletní inženýrské činnosti potřebné k zajištění společného povolení, které vydává příslušný

stavební úřad, včetně podání žádosti o vydání společného povolení

- vypracování slepého rozpočtu stavby a oceněného rozpočtu stavby,

to vše na základě urbanistické studie „Volnočasový areál Pastviny“, kterou zpracoval V 03/2020 Ing. arch.

Jiří Stejskálík, Janovského 497/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 68909268,

a závazek objednatele uhradit zhotoviteli cenu dílá. Smlouva o dílo specifikována vtomto odstavci

smlouvy je dále označována též jen jako „Smlouva?

2. Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku V souladu s ust. čl. 11., odst. 3, čl. V., odst. 8 a čl. XI.,

odst. 6 Smlouvy z důvodu nutnosti rozšíření předmětu Smlouvy.

3. Přílohu tohoto dodatku tvoří „Koordinované závazné stanovisko č. 2212/2020 — výzva“ Magistrátu města

Ostravy, odboru životního prostředí ze dne 28.12.2020, č.j. SMO/735316/20/OŽP/Mrt (dále též jén

„Výzva 1“) a ,,K00rdinované stanovisko č. 2212/202 — výzva“ Magistrátu města Ostravy, odboru

životního prostředí ze dne 14.1.2021, č.j. SMC/024071/21/OŽP/Mrt (dále též jen „Výzva 2“).

čl. II.

Předmět dodatku

1. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku zavazuje nad rámec činností uvedených ve Smlouvě zajistit

doplnění dokumentace již zhotovené zhotovitelem V rozsahu požadovaném ve Výzvě 1 a Vé Výzvě 2, a

to:

a) zajistit podklady pro trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, pedologický

průzkum a ostatní potřebné průzkumy, zákresy, bilance a jiné dokumenty dle požadavků Magistrátu

města Ostravy uvedených ve Výzvě 1, vč. dokumentů ve Výzvě 1 neuvedených, ale potřebných pro

jejich vydání/vyhotovení;
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b) zajistit hydrogeologický posudek a ostatní potřebná stanoviska, vyjádření a dokumenty dle

požadavků Magistrátu města Ostravy uvedených ve Výzvě 2, vč. dokumentů ve Výzvě 2

neuvedených, ale potřebných pro jejich vydání/vyhotovení.

Objednatel se zavazuje za víceprace uvedené V odst. 1 tohoto dodatku uhradit zhotoviteli cenu, přičemž se

smluvní strany dohodly na této ceně víceprací:

a) doplnění dokumentace V rozsahu požadovaném ve Výzvě 1 6.500,- Kč bez DPH,

b) doplnění dokumentace V rozsahu požadovaném ve Výzvě 2 8000,- Kč bez DPH.

Doplnění dokumentace dle tohoto dodatku zahrnuje rovněž předložení potřebných dokumentů Magistrátu

města Ostravy dle Výzvy 1 a Výzvy 2 ve lhůtě uvedené tamtéž anebo ve lhůtě delší po předchozí

domluvě s příslušným orgánem.

. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré dokumenty V rozsahu dle tohoto dodatku tak, aby byla dodržena

lhůta dle čl. II., odst. 3 tohoto dodatku. Nejpozději ve stejný den se zhotovitel zavazuje předložit

dokumenty tvořící doplnění dokumentace dle Výzvy 1 a dle Výzvy 2 rovněž objednateli. Byly-li

dokumenty předloženy Magistrátu města Ostravy již před podpisem této smlouvy, je zhotovitel povinen

předat dokumenty objednateli do 3 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Na předání

dokumentů dle tohoto dodatku se užijí ustanovení Smlouvy o předání díla.

. Zhotovitel prohlašuje, že ceny uvedené V odst. 2 tohoto článku dodatku zahrnují cenu veškerých prací,

materiálů a poplatků potřebných pro úplné vyhovění požadavků Magistrátu města Ostravy uvedených ve

Výzvě 1 a ve Výzvě 2.

. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za svou činnost dle tohoto dodatku po předložení všech

potřebných dokumentů uvedených ve Výzvě 1 a ve Výzvě 2 V potřebném počtu vyhotovení Magistrátu

města Ostravy a objednateli. V ostatním se na fakturaci a splatnost ceny použijí ustanovení Smlouvy o

fakturaci a splatnosti díla.

. Zhotovitel bere na vědomí, že povinnosti pro něj plynoucí ze Smlouvy V souvislosti s prováděním díla se

užijí na činnosti dle tohoto dodatku, když se jedná o rozšíření díla specifikovaného ve Smlouvě.

čl. Ill.

Závěrečná ustanovení

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

pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Proskovice svým

usnesením č. 0682/RMOb-Pro/1822/54 ze dne 22. 2. 2021.

. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originalu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

. Přílohy tohoto dodatku tvoří:

- „Koordinované závazné stanovisko č. 2212/2020 — výzva“ Magistrátu města Ostravy, odboru životního

prostředí ze dne 28. 12. 2020, č.j. SMO/735316/20/OŽP/Mrt

- „Koordinované stanovisko č. 2212/202 — výzva“ Magistrátu města Ostravy, odboru životního prostředí

ze dne 14. 1. 2021, č.j. SMO/02407l/21/OŽP/Mrt

 

 

Za objednatele Zhotovitel

Datum: Datum:

Místo: Ostrava-Proskovice Místo: Ostrava

Mgr. Marie Matějová Ing. Jan Kokáš

starostka jednatel
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