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                                                                                        Číslo dodatku objednatele: 00059/2019 
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ:P18V00032018 

Dodatek č.1 
 
Smluvní strany 
 
Objednatel 
 
Statutární m ěsto Ostrava   STROMMY COMPANY, s.r.o.  
Prokešovo náměstí 8    Andělská Hora 143 
729 00 Ostrava  793 31 Andělská Hora 
  zastoupena: jednatelem Ing. Michaelem Svobodou 
Příjemce/zasílací adresa 
 
Městský obvod Polanka nad Odrou                             
1. května, 330/160                                                                 
725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou                               
 
Zastoupen: Pavlem Bochniou, starostou 
 __________________________________________   ________________________________________  
 
IČO:  00845451 IČO: 01919652 
DIČ:  CZ00845451 DIČ: CZ 01919652 
Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxx Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   

 __________________________________________   ________________________________________  
dále jen objednatel  dále jen zhotovitel  
 

 

Obsah smlouvy 

čl. I. 

Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XIV. odst. 7 smlouvy o dílo č. S00047/2018 ze dne 
16. 04. 2018 (dále jen smlouvy), dohodly na uzavření Dodatku č. 1, z důvodu upřesnění platebních 
podmínek ve vztahu k provádění následné péče o vysazenou zeleň po dobu 5 let, v návaznosti na 
termín předání díla. 

 
čl. II. 

Předmět  

1. V  článku VII. Platební podmínky se text odst. 17 nahrazuje textem: 
 

Zhotovitel vystaví po dobu 5-ti následných let po předání díla vždy každý rok k 30.06., fakturu ve výši 
odpovídající 1/5 součtu položek vztahujících se k rozvojové a záruční péči o vysazenou zeleň. 
Nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s  finančního plánem následné péče 
(údržby) o dílo (příloha č.1 tohoto dodatku) a v souladu s oceněním položek v nabídkovém 
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položkovém rozpočtu, a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem. Před vystavením faktury bude 
provedena kontrola stavu vysázené a ošetřené zeleně. Po zajištění činnosti souvisejících s prováděním 
následné péče (údržby) zeleně v souladu s výkazem výměr bude objednatelem potvrzen zápis o 
kontrole, na jehož základě je oprávněn zhotovitel vystavit fakturu za následnou péči (údržbu) 

 

 

čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 
0136/RMOb-Pol/1822/10 ze 27.03.2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č.1 k veřejné 
zakázce zadané zjednodušeným podlimitním řízením a označené „Izolační zeleň - Polanka nad 
Odrou“, poř. č. 03/2018, zadané dle ZZVZ. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do 
registru smluv zajistí Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou. 

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

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a 
vzájemném vysvětlení jejího obsahu. 

5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy. 

7. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.  

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Finanční plán           
 

 

Za objednatele Za zhotovitele 
 __________________________________________   ______________________________________  
 
Datum:  29.03.2019                                                          Datum:  03.04.2019 
 
Místo: Ostrava ______________________________      Místo: Bruntál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________   ______________________________________   
 
Pavel Bochnia  Ing. Michael Svoboda 
starosta městského obvodu          jednatel 
Polanka nad Odrou                                                              STROMMY COMPANY, s.r.o. 
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Příloha č. 1 k Dodatku  č. 1 

Počet stran: 1 

Finanční plán následné péče 
 

1. rok následné péče o vysazenou zeleň 07/2018 – 06/2019 …………20.558,12 Kč s DPH 

2. rok následné péče o vysazenou zeleň 07/2019 – 06/2020 …………20.558,12 Kč s DPH 

3. rok následné péče o vysazenou zeleň 07/2020 – 06/2021 …………20.558,12 Kč s DPH 

4. rok následné péče o vysazenou zeleň 07/2021 – 06/2022 …………20.558,12 Kč s DPH 

5. rok následné péče o vysazenou zeleň 07/2022 – 06/2023 …………20.558,13 Kč s DPH 

 

Celkem za 5-ti letou následnou péči…………………………………102.790,61 Kč s DPH 
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