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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů 

Č. smlouvy objednatele: S 145/2009/OVŽPVH 

Č. smlouvy zhotovitele: P-020-205302 

na zajištění služby sběru, svozu, využívání a odstraňování tříděného odpadu  

 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).  

 
 

čl. I. Smluvní strany 
 
1.   Objednatel 

 
Statutární město Ostrava 

sídlo:    Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO:   00845451 

DIČ:   CZ00845451 – plátce DPH 

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel  

 
       Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice 

 
 na adrese:   Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice 

 

 zastoupené:  ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 

  ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, 

dopravy a životního prostředí a Pavla Kolářová, referent odboru stavebního 

řádu, dopravy a životního prostředí 

 

 

 Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

 Číslo účtu:   xxxxx 

  

dále jen objednatel 

 
 

2.    Zhotovitel 

  
OZO Ostrava s.r.o. 

Se sídlem:   Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava 

Zastoupené:  

  

 

 

 IČ:   62300920     

 DIČ:   CZ62300920    

 Bankovní spojení:  KB Ostrava  

 Číslo účtu:   xxxxx 

  

 

 dále jen zhotovitel 
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1. Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě s číslem smlouvy  

S 145/2009/OVŽPVH (u objednatele) a P-020-205302 (u zhotovitele), která byla uzavřená dne  

31. 3. 2009. Dodatek smlouvy je uzavírán z důvodu rozšíření poskytovaných služeb a to o službu 

sběru, svozu, využívání a odstraňování tříděných odpadů (papír a plasty) z místa Těšínská 281 

(radnice) a to v rozsahu 2 nádob o objemu 240 l (1 x papír + 1 x plasty).  

2. Předmětným dodatkem č. 1 se mění znění přílohy č. 1 ke smlouvě č. 145/2009/OVŽPVH „Upřesnění 

umístění nádob či kontejnerů, jejich typ, počet a četnost svozu“. Tabulka uvedená v předmětné 

příloze č. 1 se tímto dodatkem doplňuje o službu sběru, svozu, využívání a odstraňování tříděných 

odpadů (papír a plasty) z místa Těšínská 281 (radnice) a to v rozsahu 2 nádob o objemu 240 l (1 x 

papír + 1 x plasty) s četností svozu 1 x týdně. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech 

vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.  

3. Tento dodatek č. 1 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými 

dodatky.  

4. Znění původní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění: k uzavření tohoto dodatku č. 1 má objednatel souhlas Rady městského obvodu 

Radvanice a Bartovice, udělený usnesením č. 853/45/16 ze dne 24. srpna 2016.  

 

 

Za objednatele : 

      

V Ostravě  dne 26. srpna 2016 

 

 

 

 .......................................              

xxxxx 

místostarosta 

 

 

 

 

Za zhotovitele :  

      

V Ostravě  dne 6. 9. 2016 

 

 

 

 ..........................................              

  

 

Přílohy: 

1. Upřesnění umístění nádob či kontejnerů, jejich typ, počet a četnost svozu 

2. Cenová nabídka ze dne 22. 7. 2016 


