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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. S/ 0073/2017/OMH 
„Rekonstrukce ul. Blodkova, Ostrava - Hulváky “ 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

      Se sídlem:   Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory 
Zastoupeno: Ing. arch. Lianou Janáčkovou - starostkou 
IČ: 00845451 ev. č. 10 
DIČ: CZ00845451 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:               27-1649321399/0800   
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních:  
ing. Jaromír Škopek, tel.: 770 136 079, e-mail: jskopek@marianskehory.cz 

 (dále jen „objednatel“) 

 

 
PROINK s.r.o.                       

Se sídlem: Starobělská 1133/5, Zábřeh,  700 30, Ostrava 
Zastoupena: Ing. Lenka Ščupáková, jednatel   
IČ: 259 00 056  
DIČ: CZ25900056 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě,oddíl C, vložka  25076 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 683052001/5500 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Lenka Ščupáková, jednatel, tel. +420596633762, e.mail: proink@volny.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 

ke smlouvě o dílo č. S /0073/2017/OMH „Rekonstrukce ul. Blodkova, Ostrava - Hulváky“ (dále 
jen smlouva“) uzavřené dne 17.4.2017. 
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  II. 
Změny 

 

1. Článek č. VI  Doba a místo plnění 

Mění se v odstavci 1, body  
a) Termín zpracování DÚR dle čl. III, bodu 2. 2. této smlouvy do 31.08.2018, 
b) Termín předání pravomocného ÚR do 26. týdnů od předání DÚR dle čl. III, bodu 2.2. 

této smlouvy 
 

 
III. 

Závěrečná ujednání 

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.  

2. Vše ostatní neupravené tímto dodatkem zůstává v platnosti. 

3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti 
nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato 
smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, 
registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.  

 
IV. 

Doložka 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky na své 85. konané dne 25.06.2018 pod č. usn. 2932/RMOb-MH/1418/85 

 
 
 
 
 
 

V Ostravě dne ……………… V Ostravě  dne …………. 
 
Za objednatele Za zhotovitele 
 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………. 
Ing. arch. Liana Janáčková Ing. Lenka Ščupáková  
starostka  jednatel 
 


