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1/3 Dodatek č. 1 – „Chodník 1. Května, část 2. Úřad – Mateřská škola“ 

   Dodatek 

Číslo dodatku objednatele: S00101/2019 

 

Dodatek č. 1 

Smluvní strany 

 

                          

dále jen objednatel   dále jen zhotovitel  

 

 

Obsah dodatku 

čl. I. 
 

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo č. smlouvy S00071/2019, ze dne 20. 05. 2019, 

dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle 

přílohy č. 1 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy. 

 

čl. II. 
 

Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o text následujícího znění: 

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. 

čl. III. 
 

Cena díla se upravuje o hodnotu víceprací, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. nahrazuje tímto 

novým zněním. 

 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Cena bez DPH   666.297,17 Kč  

DPH   139.922,41 Kč (21%) 

Cena celkem včetně DPH  806.219,58 Kč         

 

Objednatel:   

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

 

IČO:                     00845451 

DIČ:                     CZ00845451 (plátce DPH) 

 

Příjemce/zasílací adresa: 

Městský obvod Polanka nad Odrou 

Adresa:  1. května 330/160 

              725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou 

Zastoupení:          Pavel Bochnia, starosta 

Peněžní ústav       xxxxxxxxxxxxxxxxx      

Číslo účtu:              xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zhotovitel: 

Název 

V. D. Stav – Ostrava s.r.o. 

Malá 113/9, Ostrava – Polanka, 725 25 

 

IČO:  28606191 

DIČ:  CZ 28606191 (plátce DPH) 

 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě , oddíl C, vložka 34322 

 

Zastoupena:   

David Vavroš, jednatel 

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
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   Dodatek 

čl. IV. 

S ohledem na realizaci přeložky vodovodního řádu se v článku V. Termíny plnění, text první věty odstavce 

2 nahrazuje textem: 

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) je stanoven do 31. 08. 2019. 

 

čl. V. 
 

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

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 

0250/RMob-Pol/1822/19 ze dne 14.08.2019. 

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím  registru smluv. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, 

což stvrzují svými podpisy. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele  

S00071/2019, ze dne 20. 05. 2019. 

6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis více a méně prací č. 1 

 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 

 __________________________________________   _________________________________________  

Datum: 15.08.2019  __________________________  Datum: 15.08.2019 _________________________   

 

Místo: Ostrava                                                               Místo: Ostrava _____________________________  

 

 __________________________________________   _________________________________________   

Pavel Bochnia    David Vavroš 

starosta    jednatel 
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 Příloha č.1 
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