
Statutární město Ostrava 
městský obvod Polanka nad Odrou 

1/2 Dodatek č. 2:  „Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům 
          s pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou “ 

Dodatek 

Číslo dodatku objednatele: S00128/2019/2 

Dodatek č. 2  

 

Smluvní strany 

 

Objednatel  Zhotovitel 

 

Statutární město Ostrava  MORYS s. r. o. 

Prokešovo náměstí 8  Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz 

729 00 Ostrava 

  zastoupena: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel 

  na základě plné moci ze dne 9. 12. 2019  

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: 42864771 

DIČ:  CZ00845451 DIČ: CZ42864771 

Peněžní ústav:  XXXXXXXXXXXX Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXX  

 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXX Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXX 
   

 __________________________________________   ________________________________________  

dále jen objednatel  dále jen zhotovitel  

 

Obsah smlouvy 

čl. I. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7 dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. S00128/2019 ze dne 24. 10. 2019 a Dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 2020 (dále jen „smlouva“) na 

realizaci stavby „Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům 

s pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou“ v k. ú. Polanka nad Odrou, z důvodu úpravy 

termínu dokončená díla. 

2. S ohledem na charakter počasí v průběhu realizace - nadměrné srážky a vysoká vzdušná vlhkost, 

nedochází k standartnímu vyzrávání zabudovaných podkladních vrstev a není možné pokračovat 

v navazujících činnostech. Z důvodu zajištění dodržení předepsaných technologických postupů a 

řádnému provedení díla se prodlužuje termín dokončení díla o 40 dnů. 

 

čl. II. 

Předmět  

1. V článku V. Termíny plnění se text odstavce 2 nahrazuje textem: 

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 340 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení 

podle čl. XIII., odst. 2. této smlouvy. 
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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 tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu 

usnesením č.0576/RMOb-Pol/1822/49 ze dne 08. 09. 2020.  

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. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy. 

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

   

         

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

Datum: 09. 09. 2020 _________________________  Datum: 09. 09. 2020 ______________________  

 

Místo: Ostrava ______________________________  Místo:  Ostrava __________________________  

 

 

 

 __________________________________________   ______________________________________   

 

Pavel Bochnia  Ing. Jiří Šmidák       

starosta městského obvodu          výkonný ředitel 

Polanka nad Odrou                 na základě plné moci ze dne 9. 12. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


