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DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 451/2018/OIR

uzavřené podle § 2586 g násl. zákona č„ 89/2012 511, občanský zákon ík, v platném Znění

Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Leščišinová, starostka

Zastoupený ve věcech technických:

Vedoucí odboru investic a rozvoje

referent odboru investic rozvoje

IC: 00297852

DIČ: CZOOZ97852

Bankovní spoj ení: Komerční banka, a. S„

číslo účtu:

(dále jen objednatel “)

a

Ateliér Genius [oci, SLO.

se sídlem: Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Iveta S eitzová

VC věcech
zastoupené technických:

64086135

DIC:

ICZ“

bankovní spoj ení: CSOB, aisi

číslo účtu:

(dále jen „ zhotovitel “)

uzavírají V souladu s ustanovením čl. VIIi, bod 3 smlouvy O dílo či 451/2018/OIR Ze dne

10.07.2018, jejímž předmětem je zpracování proj ektove' dokumentace
pro

stavbu „Regenerace

sídliště Skolská čtvrt” Il. etapa“ (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1:

I.

1. Smluvní strany SC dohodly na prodloužení termínu provedení dílai Důvodem prodloužení

termínu je přerušení prací na projektu do vyj asněni postupu praci na díle,

Znění čl. II. bod písmo g) smlouvy SC V souladu S vy' še uvedeny' m mění takto:

Společná projektová dokumentace
pro vydání společného územního rozhodnutí

a stavebního povolení podle vyhláška č. 499/2016 Sb. V platném Znění 04.0342019,
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II.

1„ Ostatní ustanovení dotčena tímto dodatkem č,1 se nemění asmlouvy, pokud nejsou zůstávají

V platnosti.

2. Tento dodatek č. ve /4/ Sje vyhotoven čtyřech stejnopisech platností originálu

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři /3/

vyhotovení EI zhotovitel jedno /1/ vyhotovení.

3. Tento dodatek č dnem obou smluvníchnabývá platnosti podpisu oprávněnými zástupci

stran.

44 Tento dodatek č, l nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění V registru smluv.

5. Smluvní strany shodně prohlašuj í, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly 3 že byla

uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

'ai srozumitelně, nikoliv V tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek, a že SČ dohodly

0 celémjejím obsahu, což stvrzují svými podpisy,

6, Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřej ňování těchto smluv n o

registru smluv (zákon O registru smluv) tento dodatek či l smlouvy včetně všech dalších

případných dohod, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní
strany se dále dohodly, že

tento dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru

smluv obj ednatel. Smluvní strany dále prohlašuj í, že tento dodatek č. smlouvy neupravuje

obchodní taj emství.

7, Doložkaplatnosti právního j ednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb„ 0 obcích (obecní zřízení)

VC znění pozdějších předpisů:

Obj ednatel je oprávněn 117avřít tuto smlouvu na základě usnesení Rady města Frenštát

pod Radhoštěm č. 2399/97/RM/2018 ze dne 31.10.2018.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 4. W 107/13 V (WI/LW dne 45 77- Za /J

Ai E L

uz;

Za obj ednatele za zhotovitele

Mgr, Zdeňka Leščišinová Ing, arch, Iveta Seitzová

starostka města

Město Frenštát

nám.

pod Radhoštěm

744

Míru

Ol Frenštát pod Radhoštěm

IČO:
CZOOZ97852

00297852, psu::
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