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DOHODA o NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo č. 06229/2019/KŘ

Moravskoslezský kraj
se sídlem:
zastoupen:
ICQ:
DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Solární servis, s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:
ICQ:
DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:
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28. října 117, 702 18 Ostrava Ž___ 4 l
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
70890692
(5270890692
Ceská spořitelna, a.s.
27-1650676349/0800

U plynárny 1388/18, Michle, 140 00 Praha 4
Mgr. Danielem Maškem, jednatelem
27282074
C227282074
Komerční banka, a.s.
107-8020520237/0100
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Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C327649
(dále jen „zhotovitel“)

I I .
Základní ustanovení

. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 26. 9. 2019 smlouvu na zhotovení energetického
posudku, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při prácivna staveništi po dobu přípravy stavby a autorského
dozoru, evidenční číslo 06229/2019/KR (dále jen „smlouva“).
Předmětem smlouvy byl v části B smlouvy závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele
projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce budovy krajského úřadu —fotovoltaika
budovy G“ (dále jen „stavba“) a projednat ji sdotčenými orgány státní správy a účastníky
územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).
Jednou zčástí díla bylo zpracování Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,
oposuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, bude-li potřebné (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy).
Vprůběhu realizace díla bylo zjištěno, že zpracování této části díla není potřebné
a zhotovitel tedy nebyl povinen ho zpracovat (dále jen „méněpráce“).
Cena méněprací činí 5.000 Kč bez DPH, tj. 6.050 Kč včetně DPH.

I I I .
Narovnání

Sohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:
1. Zhotovitel své závazky plynoucí ze smlouvy splnil.

„Rekonstrukce budovy krajského úřadu —fotovoltaika budovy G“



2. Cena díla sjednaná včl. VII odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu uvedených méněprací
a činí:

Cena bez DPH Šenav
DPH 21 % “3.3“

(v Kc) (v Kc) (v Kč)

Cena celkem 260.000 54.600 314.600

3. Smluvní strany prohlašují, že cena za dílo snížená o cenu méněprací již byla zhotoviteli
uhrazena.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají
v platnosti beze změny.

2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
aúčinnosti dnem jejího uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
aoregistru smluv (zákon oregistru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.

3. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních
stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

4. Tato dohoda je vyhotovena ve4 stejnopisech splatností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1
vyhotovení.

5. Osobní údaje obsažené vtéto dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace oochraně osobních údajů jsou uvedeny
na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

6. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízeni), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá 2usnesení rady
kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne
19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
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Po dobu nepřítomností zastoupen

Janem Krkoškou, MBA
náměstkem hejtmana kraje
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