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 Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní č. 10125/2021/OIMH 

 
uzavřená dle ust. §2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

I. Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:   nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČO :  00845451 
DIČ:  CZ00845451 
Peněžní ústav:   XXXXXXXXXXX 
Č. ú.:  XXXXXXXXXXX 
Zastoupen: 
ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Vozňákem, vedoucí m odboru investic a místního hospodářství 
ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 
  Ing. Dalibor Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního 

 hospodářství 
Ing. Monikou Frydrychovou, referentkou oddělení investic, odboru investic 
a místního hospodářství   

 
(dále jen příkazce nebo objednatel) 
 
a 
 
K+H správci staveb s.r.o. 
Sídlem:  Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice 
IČO: 038 15 960 
DIČ: CZ038 15 960 
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXX 
Č. ú.: XXXXXXXXXXX 
Zapsán: v OR u KS v |Ostravě oddíl C, vložka 61479 
Zastoupen:  
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX 
ve věcech technických:  XXXXXXXXXXX 
 

(dále jen příkazník nebo zhotovitel) 
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II. Úvodní ustanovení 

 
 
Dne 17.03.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu č. 10125/2021/OIMH (dále jen 
„příkazní smlouva“) na zajištění služeb technického dozoru investora pro realizaci stavby "Energetické 
úspory v BD Úprkova 11“ (dále jen „stavba“). Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 6.3 písmeno b) a čl. IX 
odst. 9.2 příkazní smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se příkazní smlouva mění. 
 

 
III. Předmět dodatku 

 

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy je navýšení odměny sjednané v čl. VI příkazní 
smlouvy z důvodu provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla 
a prodloužení doby realizace stavby o 40 kalendářních dnů.  

3.2 V návaznosti na výše uvedené se text článku IV. odst. 4.3 ruší a nahrazuje novým textem: 

Doba realizace stavby dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby: 160 kalendářních dnů 
ode dne předání staveniště. 
 
Dále se text článku VI. odst. 6.1 ruší a nahrazuje novým textem: 

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy je sjednána 
dohodou smluvních stran takto: 

Technický dozor stavebníka  ……………….  80 000,00 Kč  

DPH …………………………………………………………….. 16 800,00 Kč      

Cena celkem ……………………………………… …….  96 800,00 Kč  

 
 
 

IV. Závěrečná ujednání 
 

4.1 Tento dodatek č. 1 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. 

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 
ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

4.4 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. 
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4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle směrnice o postupu při zadávání veřejných 
zakázek SME 2019 – 01 schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn  Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic 
a místního hospodářství.              

 
 
Za Příkazce Za Příkazníka 
 
 
Datum: 13.09.2021 Datum: 13.09.2021 
 
Místo: Ostrava Místo: Kozmice 
 

 

 

.................................................... ............................................. 

Ing. Jiří Vozňák XXXXXXXXXX 
vedoucí odboru investic XXXXXXXXXX 
a místního hospodářství        
 


