
khan-la» ímésw „leva—„tr,

lv'těslsky obvod Ostrava Jm

Was městského obvodu

Odbor dopíavy a komunálních služeb

Dodatek črt ke smlouvě o dílo č= ŠIOáGG/ŽOÝSÍGDK

(dálejen „smlouva“)

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava.

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zastoupený:

IČQ:

DIC:

Peněžní ústav:

C. účtu:

PhDr. Danielem Jeřábkem, vedoucím odboru dopravy a komunálních služeb, na základě Zásad

pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih

a jím zřízených příspěvkových organizací platných, schválených Radou městského obvodu

Ostrava-Jih dne 22.6.2006 pod č. usn. 5036/76, ve znění usnesení Rady městského obvodu ze

dne 29.6.2017 č.4994/121

00845451

CZOO845451 (plátce DPH)

KB Ostrava-Hrabůvka

dále jen objednatel

a

PYRO MORAVIA s.r.o.

Slovenská 1085/1a, Přívoz, 702 00 Ostrava

Zastoupená:

íčQí'

DIC:

Peněžní ústav:

Č. účtu:

KS:

VS:

Danielem Hradilem, jednatelem

""žsásíí7ž “* “ * ”0”"

(322538 1 1 72

CSOB Ostrava

 

Zapsána vobchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C,

vložka 16052.

dále jen zhotovitel

OSTRAVA-JIH
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Městský obvod (šarmantní

Uřao městského obvodu

Odbor dopravy a komunálních služeb

_Gb—sah smlouvy

čt L Předmět dodatku

1, V čl. ll. odst. 2 smlouvy o dílo se mění písm. g) na následující znění:

„zajištění a reprodukce hymny Československé republiky;“

2„ V čl. ll. odst. 2 smlouvy o dílo se mění písm. i) na následující znění:

„ dokumentační audiovizuální záznam v nejméně HD rozlišení, a to hymny Československé republiky

a ohňostroje (dále jen „audiovizuální záznam“);

3. V čl. II. smlouvy 0 dílo se mění odst. 9 na následující znění:

„Zhotovitel zajistí kvalitní a dostatečně slyšitelné ozvučení akce, tj. hymny Československé republiky

a hudebního doprovodu (podbarvení) samotného ohňostroje. Za nedodržení tohoto ustanovení bude

obj ednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000; Kč.“

4. V čl. Ill. odst. 1 smlouvy o dílo se mění písm. b) na následující znění:

„v souladu s harmonogramem dne 27.10.2018 v době od 19:18 h do 19:33 h v místě plnění provedení

ohňostroje ke 100. výročí republiky a dalších částí díla zejména dle ust. čl. H odst. 2 písm. g), h), i) a j)

této smlouvy.“

5. V čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění písm. c) na následující znění:

„dne 27.10.2018 v době do 22:00 h úklid místa plnění.“

6. V čl. Vl. odst. 4 smlouvy o dílo se mění písm. a) na následující znění:

„vyčištěné a vyklizené odpaliště nejpozději do 22:00 11 dne 27.10.2018;“

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou nově aktualizované přílohy č.2 Souhlas vlastníka pozemku

s konáním ohňostroje, příloha č.3 Harmonogram.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

čl. tl. Závěrečná ustanovení

I. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá na základě Zásad pro zadávání veřejných zakázek statutárního

města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih a jím zřízených příspěvkových organizací platných.
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Městský obvod Ostrava .lih

Uřad Městského obvodu

Odbor dopravy & komunálních služeb

schválených Radou městského obvodu (')strava-lih dne 22.6.2006 pod č. usn. 5036/76. \e znení usnesení
Rady městského obvodu ze dne 29.6.2017 (3.4994/1 21

2. Smluvní strany shodne prohlašují. že si tento dodatek před jejím podpisem přečetl že byl uzavřen po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určite. vážně a srozumitelně. nikoli v tísni a za
nápadné nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona Číslo 340/2015
Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, přičemž obj edrihtel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno
vyhotovení.

Přílohy: Příloha č.2 Souhlas vlastníka s konáním ohňostroje

Příloha č.3 Harmonogram

Za objednatele:
Za zhotovitele:

Datum: 17 '09' mm
Datum: 17 '99- Žlllfl

Místo: [Ur/M 57)
Místo: mw

STATUTARNl MESTO OSTRAVA
uma més'skeho obvodu Ostrovgum
“tím“ ft; {1:wa :: „; L.:—. '

          

 

  
C‘ * :o služeb

U1 Horni 3 lb

Ostrovc-Hrobuvko    
700 30

    Daniel Hradil

komunálních služeb jednatel
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odbor (torrenty a kauzu.-náma služeb

Vaše značka:

Ze dne:

Naše značka; JIH/O72792/18/ODK/Kud
PYRO MORAVIA s.r.o.

Slovenská 1085/1a

Vyřizuje: Kateřina Kudrová '“ Ostrava — Přívoz

Telefon: +420 599 430 275 702 00

Fax: +420 599 430 340

E—mail: katerina.kudroancýovajihcz

ID datové schránky: 253brdz

Datum: 29. 8. 2018

Přílohy: 0/0

Souhlas vlastníka pozemku s konáním ohňostroje - příloha č. 2 závazného návrhu

smlouvy

Vážení,

s odkazem na ust. § 32 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) souhlasíme s provedením ohňostroje ke 100. výročí

republiky dne 27. října 2018 v časovém rozmezí 19:23—19:33 h na pozemku ve vlastnictví Statutárního

města Ostrava, správa nemovitosti svěřena městskému obvodu Ostrava-Jih.

Jedná se o pozemek pč. 654/168 v k. ú. Zábřeh nad Odrou - areál koupaliště na ulici Svazácká v Ostravě-

»Zábřehu.

S pozdravem

   r. František Staněk, Ph.D

místostarosta

Horní 791/ 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka to 00845451 ©STRAVA I I I
ID datové schránky 253brdz otě-ozana/_ , , . . . .5-41 . ih.‘
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Íx/rěř'ť'ářáý obvod Ostrava Mr

U980 mésislxého Gin/mu

(‘Bdlxn dopfavy a kwwnéinich siuieb

H a rm o n' o g ram

1. Termín konání ohňostroje ke 100. výročí republiky:

e Dne 27. října 2018,

0 V časovém rozmezí 19:23—19:33 ha5

€— Československá hymna začne V 19:18 h a po dobu konání samotného ohňostroje bude hrát hudební

doprovod

2. Místo konání:

0 Areál koupaliště na ulici Svazácká v Ostravě—Zábřehu a přilehlý stadion.

Horní 791/ 3, 700 30 Ostrava—Hrabůvka IČ 00845451 „STR v
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