
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 109458
KRPT-109458/ČJ-2020-0700VZ

Smluvní strany

Česká republika -
Sídlo:
Kontaktní adresa:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Mob:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
ČNB, č.ú. 28933881/0710
75151502
CZ75151502
plk. Ing. Tomáš Rychtar - náměstek ředitele pro ekonomiku
Svatopluk Valošek

(dále jen ,,objednatel")

a

KAMI PROFIT, s.r.o.,
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Mobil:
Zapsaná v obchodním

(dále jen ,,zhotovitel")

odštěpný závod
spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba
spojů 835/2, 708 00 Ostrava - Poruba
05264758
CZ683743702

UniCredit Bank
1387886946/2700

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl A, vložka 21539

.

Po vzájemné dohodě, oboustranném odsouhlasení víceprací a méně prací uvedených ve
změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, uzavÍrajÍ smluvních strany tento
dodatek ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 7. 12. 2020, jejímž předmětem je realizace díla
spočĹvajÍcÍ v rekonstrukci a přístavbě kynologického centra (MPI) v Ostravě die projektové
dokumentace zpracované projekční firmou, v nás|edujÍcÍm znění:

Text ČI. Ill. odst. 1 se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za dílo byla sjednána ve výši bez DPH
DPH 21%

Celkem s DPH 21%

15.596.618,87 Kč
3.27Ĺí289,96 Kč

18.871.908, 83 Kč

l



S/ovy:osmnáctmi/ionůosmsetsedmdesátiednatis/cdevědsetosmkorunosmdesáttři
haléřů,

||.

1.
2.

3.

4.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V
souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá
tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a
jeden zhotovitel.
Strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne 1 l, ·-09- 2021 V Ostravě dne 1 /1 -09- 2021

kami profit s.r.o., odštěpný závod
Sl)()ll' /'35!2. 708 00 Ostrava

IČO. (l52 ('.l 758 DIČ: CZ683743702
IBAN' C721) 2700 0000 0021 1326 1417
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