Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

Číslo smlouvy objednatele: l/a/lNV/9/2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Smluvní strany
JVAgro Morava s.r.o
Mezíříčská 2304
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Příjemce: Městský obvod Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava — Hrabová
zastoupen Igorem Trávníčkem,
starostou

zastoupena Jaroslavem Bolckem
jednatelem

IČQ:

IČQ:

26826411

DIC:

00845451

DIC:

CZ2682641 1

Peněžní ústav:

Peněžní ustav:

Číslo účtu:

Císlo učtu:

Zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u
Kraj ského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 27768
dále též jen objednatel

dále též jen zhotovitel

Obsah smlouvy
Po provedení výkopových prací pro provedení zesílení základů bylo zjištěno, že obvodová nosná zeď nemá
po celé délce spolehlivý základ a tudíž zesílení základů není možné zodpovědně provést. Na základě
zjištěných skutečností bude provedeno zbourání obvodové zdi vč. základů a bude provedeno nové založení
obvodové konstrukce vč. všech doprovodných stavební prací — viz rozpočet. Na základě dohody obou
smluvních stran, dochází ve smyslu čl. V Závěrečné ujednání odst. 5 k sepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě o
dílo č. objednatele l/a/INV/9/2017 ze dne 27. 10. 2017 spočívající V ůpravě čl. IV Cena díla.

ČI. IV.
Cena díla
1. Cena za provedeni dila je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH

DPH

Cena celkem

Predmet p'"°"'

„

„

„ ,

v Kč

v Kč

vč. DPH v Kč

Cena díla

2 670 283,00

560 759,00 3 231 042,00

Vícepráce

381 834,00

Cena dila celkem

1/2

Dodatek č. 1 - „Vestavba kanceláří ÚMOb Hrabová“

3 052 117,00

80 185,00

462 019,00

640 944,00 3 693 061,00

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

Ostatní články smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. l/a/INV/9/20l7 ze dne 27. 10. 2017 zůstávají beze
změn.

Tento dodatek je vypracován ve třech stej nopisech s platností originalu podepsaných oprávněným i zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží dvě a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní
strany prohlašují, že se řádně seznamily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují sve
podpisy.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu Hrabová
usnesením č. 90/2078 ze dne 11. 4. 2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
pod označením „Vestavba kanceláří ÚMOb Hrabová“.

Za objednatele (příkazce)

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum:

Datum:

Místo: Ostrava

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Igor Trávníček
starosta
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Jaroslav Bolcek
jednatel

_

