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█ Dodatek č. 45 ke smlouvě o pravidelném sběru, svozu, využívání 
a odstraňování odpadů – Dohoda o ukončení smlouvy 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20100154 

Číslo smlouvy poskytovatele: 24494 

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění  

mezi smluvními stranami 
 

 

OBJEDNATEL:  Dopravní podnik Ostrava a.s.                          

se sídlem:  Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00 

zapsaný v OR:  vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104                 

zastoupený: Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva 
  Ing. Michalem Otavou, členem představenstva 

IČ:  61974757 DIČ: CZ61974757, plátce DPH                

bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu 5708761/0100 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Plaček, vedoucí oddělení energie a ekologie 

 Telefon: 597 401 320  

(dále „objednatel“) 

 

a 

 

 

POSKYTOVATEL:  OZO Ostrava s.r.o.                            

se sídlem: Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00  

zapsaný v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12647  

zastoupený: Ing. Karlem Beldou, jednatelem 

IČ:  62300920 DIČ: CZ62300920                                        

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, číslo účtu 3504540207/0100  

Kontaktní osoba: Ing. Martin Boháč, vedoucí Provozovny 1 – Komunální odpady 

 Telefon: 596 101 146 
     

(dále „poskytovatel“)  
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I. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 45 uzavírají dohodu o ukončení smlouvy uzavřené dne 10. 12. 2010 (číslo 
smlouvy objednatele: DOD20100154; číslo smlouvy poskytovatele: 24494). Plnění na základě uvedené smlouvy 
bude ukončeno 30. 11. 2021, tj. 30. 11. 2021 bude poslední den poskytování služeb. 

2. 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 až 44. 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 45 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. dohodu uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, prosté omylu, nikoli v tísni či za nevýhodných 
podmínek. 

4. Tento dodatek č. 45 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení, přičemž 
každé vyhotovení má platnost originálu. 

 

V Ostravě dne 29. 11. 2021                     V Ostravě dne 29. 11. 2021 

    

 

 

  

Za objednatele:   Za poskytovatele: 

 

 

 

………………………………….. …………………………….. 

Ing. Daniel Morys, MBA                                                          Ing. Karel Belda 

předseda představenstva                                                            jednatel                                                               
 
  

 

 

 

………………………………….. 

Ing. Michal Otava 

člen představenstva    


