
Dodatek č. 2021/ORI//S/0424/1 
ke smlouvě č. 2021/ORI/S/0424 

DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“) 
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0424 uzavřené dne 6. 10. 2021 

(dále jen „Smlouva“) 
 

I. 
Smluvní strany 

1. město Orlová 
se sídlem:    Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 
zastoupen:   Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou 
IČO:     00297577 
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. 
bankovní spojení:   ČSOB a.s. 
číslo účtu:    103957163/0300 
 
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy: 

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského 
           úřadu Orlová 
Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676 
martina.szotkowska@muor.cz 
 
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických této smlouvy: 

- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí 
- odbor rozvoje a investic Městského úřadu Orlová 

Tel., e-mail: +420 596 581 439, +420 603 336 128 
alena.kasanova@muor.cz  
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
2. PROINK, s.r.o. 
Místo podnikání/Sídlo:  Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
                                              vložka 25076 
zastoupen:    Ing. Lenkou Ščupákovou, jednatelem společnosti 
IČO:    25900056 
DIČ:    CZ25900056 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank Ostrava 
číslo účtu:    683052001/5500 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely dne 6. 10. 2021 Smlouvu o dílo č. 2021/ORI/S/0424 na zpracování 
projektové dokumentace „PD regenerace panelového sídliště V. etapa O/Lutyně, 5. část“. 

Projektovou dokumentaci není možné dokončit v termínu z důvodu třetích stran. Dne 25. 8. 
2022 bylo Odborem výstavby a životního prostředí vydáno společné povolené pro stavbu. 

Po započtení správních lhůt pro doručení účastníkům řízení a správních lhůt pro podání 
námitek účastníku řízení nelze termín 30. 9. 2022 pro předání projektové dokumentace splnit. 

 
 



Dodatek č. 2021/ORI//S/0424/1
ke smlouvě č. 2021/ORI/S/0424

II.
Předmět dodatku

V souladu s čl. X. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl.
III. – „Termín a místo plnění“, Smlouvy.

Nové znění bodu 1.:

1. Zhotovitel se zavazuje předat zpracovanou projektovou dokumentaci včetně stavebního
povolení v právní moci a včetně statické vizualizace do 31. 10. 2022.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2021/ORI/S/0424 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“),
není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2
zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů
od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do
5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

3. Obě Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 ze dne 18.

12. 2019.

V Orlové dne V Ostravě dne

Za objednatele

---

Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

Za zhotovitele

Ing. Lenka Ščupáková
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:


