% Statutární město Ostrava
\ )

městský obvod Radvanice a Bartovice;
Dodatek
č. 1 vedený pod číslem 0398/2021/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo
v
e. S0133I2021ISŘDaZP ze dne 24. 5. 2021 na stavbu pod názvem
„Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích“

Smluvní strany
1. Statutární město Ostrava
sídlo:

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČQ:

00845451

DIC:

CZ00845451 2 plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel
Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese:

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené:

ve věcech smluvních — Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisova, vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí

IČ:“

00845451

DIC:
Bankovní spoj ení:
Císlo účtu:

CZ00845451
Komerční banka, a.s.
19-11622761/0100

dále jen objednatel

Zhotovitel:
Místo podnikání/Sídlo:

Zastoupené:

SF—zemtrade s.r.o.
Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

Michalem Sikorou, jednatelem

IČ:
DIČ:

28628683
CZ28628683

Bankovní spoj ení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

43-7178190237/0100

dále jen zhotovitel
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Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3 0133/2021ISŘDaŽP ze dne 24. 5. 2021

čl. |. Úvodní ustanovení
1. Dne 24. 5. 2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0133/2021/SŘDaŽP na zajištění realizace
díla „Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích“.

2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje následujícím způsobem.

cl. ||. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V čl. V Termín plnění odst. 3 smlouvy o dílo se mění termín provedení díla a nahrazuje se následujícím
textem:

„Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo do 13. 5. 2022.“
čl. Ill. Závěrečná ustanovení

1.

Doložka platností právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0133/2021/SŘDaŽP
na realizaci stavby pod názvem „Parkoviště na ulici Dopravní v Radvanicích“ má objednatel udělen

2.

Tento dodatek nabývá platností dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním
v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

souhlas radou městského obvodu usnesením č. 1162/65/21 ze dne 13. října 2021.

ve znění pozdějších předpisů.

3.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

4.

Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0133/2021/SŘDaŽP zůstávají beze

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
změn.

Za objednatele

Datum:

//ﬂ 4’5- @2/

Za zhotovitele

Datum:

% /ď. fﬂf/

Misto: V Ostravě

Místo: V Ostravě

Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

Michal Sikora
jednatel společností
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