
Statutární město Ostrava D od ate k

Městský obvod Martinov

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 3/SoD/2022

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava Firma: Woodman production a.s.

Prokešovo náměstí 1803/8 Adresa: Martinovská 3262/50

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 723 00 Ostrava — Martinov

Zasílací adresa:

Městský obvod Martinov

Martinovska 3154/23, 723 00 Ostrava—Martinov

 

 

Zastoupen: starostkou městského obvodu Zastoupena: členem představenstva

Jolanou Kavalkovou Marcelem Lesníkem

IČ: 00845451 IČ: 25394886

DIČ: CZOO845451 DIČ: CZ25394886

lženěžní ústav: XXXXXXXXXX Peněžní ústav: XXXXXXXXXX

Císlo účtu: XXXXXXXXXX Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen pořadatel dále jen agentura

Obsah smlouvy
 

Dodatek se uzavírá, z důvodu administrativní chyby, na změnu ceny, která vznikla

chybným uvedením sazby DPH u poskytované služby a nezahrnutím položky

do součtu.
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Statutární město Ostrava D

Městský obvod Martinov
Od ate k

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 208.000,00 Kč

DPH 33.52000 Kc“:

Cena včetně DPH 234.520,00 Kč

Cena opravy bez DPH 7.000,00 Kč

Oprava DPH % 10.160,00 Kč

Cena včetně DPH 17.160,00 Kč

Cena včetně dodatku 208.000,00 Kč

DPH 21 % 43.68000 Kc“:

Cena včetně DPH 251.680,00 Kč

DPH se řídí právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je původní a opravený rozpočet akce (příloha č. 1 této smlouvy).

3. Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena bez DPH nejvýše přípustná

a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré předpokládané náklady

agentury nutné k provedení díla v rozsahu čl. 11 této smlouvy.

5. Změna ceny je prováděna z důvodu administrativní chyby v součtu a v DPH.

čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Doložká platnosti právního úkonu dle 5 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Martinov

usnesením č. 750/9M ze dne 19. července 2022. Stejným usnesením byla starostka MOb Martinov

zmocněna k jejímu podpisu.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí statutární město Ostrava, městský obvod Martinov.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni

za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
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Statutární město Ostrava D 0 d ate k

Městský obvod Martinov

7. Tento dodatek je uzavřen V písemné podobě. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností

originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž pořadatel obdrží jedno

vyhotovení a agentura jedno vyhotovení.

8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku:

Příloha č. 1 — Rozpočet akce a opraveny rozpočet akce

 

Za pořadatele Za agenturu

Datum: 19.07.2022 Datum: 19.07.2022

Misto: Ostrava — Martinov Místo: Ostrava — Martinov

VLASTNORUČNÍ PODPIS VLASTNORUČNÍ PODPIS

Jolana Kavalková Marcel Lesník

starostka Člen představenstva
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Martinov

Dodatek

Příloha č. l k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/SoD/2022

Počet stránek: 1

Rozpočet akce

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

            

 

 

  

 

 
 

stavba a pronájem zastřešeného podia 8x6m SOU
 

zvuková a světelná aparatura na celou akci včetně

 

 

 

 

 

 

2 profesionalní obsluhy - 1 sou

kulturní zaiištění akce

1 DJ Woodmanotéka 030-200 1 sou

2 Rock&Roll band Marcela Woodmana - koncert 1 sou

3 Legendy se wací - koncert (včetně dopravy) 1 sou

4 Nebratři — koncert 1 sou

5 Kompletní produkce akce 1 sou
   CELKEM:   

 

208 000

 

Rozpočet akce Martinovské slavnosti dne 25.6.2022

po- cena bez DPH sazba cena vč.

p.č položka čet jedn. za jedn. celková DPH DPH DPH

technické zajištění akce

1 stavba a pronájem zastřešeného podia 8x6m 1 sou

zvuková a světelná aparatura na celou akci včetně

2 profesionální obsluhy . 1 sou

kulturní zajištění akce

1 DJ Woodmanotéka 0 30-2700 1 sou

2 Rock&Ro|l band Marcela Woodmana - koncert 1 sou

3 Legendy se vrací- koncert (včetně dopravy) 1 sou

4 Nebratři - koncert 1 sou

5 Kompletní produkce akce 1 sou

CELKEM: 208 000 33 520 234 520

Příloha č.1 - Rozpočet akce Martinovské slavnosti dne 25.6.2022

po- cena bez DPH sazba cena vč.

p.č položka čet |jedn. za jedn. celková DPH DPH DPH

technické zaiištění akce   

43 680

 

 

251 680
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dilo č. 3/SoD/2022
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