
0•00DOPRAVNí
PODNIK

• OSTRAVA

• Dodatek ě, 3 ke smlouvě o poskytnutí služby - Dohoda o
ukončení smlouvy

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180216

Číslo smlouvy poskytovatele: 05180174

OBJEDNATEL:

se sídlem:

zapsaný vOR:
zastoupený:

IČ:

bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

(dále "objednatel")

a

POSKYTOVATEL:

se sídlem:

zapsaný vOR:
zastoupený:

IČ:

bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

(dále "poskytovatel")

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

mezi smluvními stranami

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00

vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104
Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Michalem Otavou, členem představenstva

61974757 DIČ: CZ61974757, plátce DPH

Ing. Jiří Plaček, vedoucí oddělení energie a ekologie

Telefon: 597401 320

OZO Ostrava s.r.o.

Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ 71900

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12647
Ing. Karlem Beldou, jednatelem

62300920 DIČ: CZ62300920

Petr Janečka, vedoucí Provozovny 5 - Průmyslové odpady

Telefon: 596 251 254, mobil: 602 509935

Stránka 1 z 2



• Dopravní podnik Ostrava a.s.

l. Předmět dodatku
1. Smluvní strany tímto dodatkem Č. 3 uzavírají dohodu o ukončení smlouvy uzavřené dne 7. 11. 2018 (číslo

smlouvy objednatele: 00020180216; číslo smlouvy poskytovatele: 05180174). Na základě této dohody o
ukončení bude ukončeno poskytování předmětu smlouvy, s výjimkou části předmětu smlouvy specifikované v čl.
1. odst. 2 tohoto dodatku. Plnění dané části předmětu smlouvy bude ukončeno 30. 11. 2021, tj. 30. 11. 2021 bude
poslední den poskytování daných služeb.

2. Ukončení smlouvy dle odst. 1 tohoto článku dodatku se netýká poskytování služeb odvozu a odstranění:

a) Odpadních vod z kuchyní a stravoven a
b) Kalů ze septiků a žump - odpadní vody.

Ukončení smlouvy dle odst. 1 tohoto článku dodatku se dále netýká poskytování doprovodných služeb
uvedených v tabulce C v příloze č. 1 smlouvy vztahujících se k poskytování služeb dle písmo a) a b) tohoto
odstavce dodatku a poskytování dopravy dle tabulky O přílohy č. 1 smlouvy v souvislosti s poskytováním služeb
dle písmo a) a b) tohoto odstavce dodatku. Poskytování služeb specifikovaných v tomto odst. 2 tohoto článku
dodatku bude ukončeno 31. 12. 2021, tj. 31. 12.2021 bude posledním dnem poskytování daných služeb.

3. Smluvní strany prohlašují, že po ukončení smlouvy provedou vypořádání všech svých případně nevypořádaných
závazků, a to v souladu s podmínkami dohodnutými ve smlouvě, ve znění uzavřených dodatků Č. 1 a 2.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek Č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku zajistí poskytovatel služby, a to bez zbytečného prodlení po
jeho uzavření. O tomto zveřejnění se poskytovatel služby zavazuje informovat objednatele bez zbytečného
odkladu, a to na e-mailovou adresu vaclav.srom@dpo.cz nebo do jeho datové schránky.

3. Strany prohlašují, že tuto dohodu uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, prosté omylu, nikoli
v tísni či za nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek Č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení, přičemž
každé vyhotovení má platnost originálu.

V Ostravě dne . V Ostravě dne .

Za objednatele: Za poskytovatele:

~;;U2~}~~~;~~;29 Datum: 2021.11.29
13:55:07 +01'00'

Ing. Daniel Morys, MBA.

předseda představenstva

Ing. Karel Belda

jednatel

Datum: 2021.11.29
09:12:03 +01 '00'

Ing. Michal Otava

člen představenstva
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