
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 00133I2021

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

městský obvod Michálkovice Miroslav Raška —vodovody a kanalizace s.r.o.

Československé armády 325.1106, 'i'lS 00 Ostrava se sídlem: V Korunce 386/34. 713 00 Ostrava

zastoupený lng. Vladimírem Kozlem, místostarostou zast0upena: Hynkem Raškou, jednatelem

 

lčo; 00345451 ičo: 26843099

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ26843099 (plátce DPH)

    

 

 

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu: Čislo účtu:

dále též jen objednatel dale též jen zhotovitel

Obsah smlouvy

Čl. I

Uvodni ustanoveni

Dne 19.05.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 00133l2021 na stavební práce

v rámci akce „Rekonstrukce veřejného pohřebiště a blízkého okolí zpevněné plochy, 4. dílčí část

SO 04 Rekonstrukce zpevněných a nezpevněných ploch uvnitř areálu hřbitova“.

Čl. II

Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava doby plnění sjednané v čl. Ill odst. ] smlouvy

o dilo.

2.2 ČI. m odst. 1 smlouvy 0 dilo se mění takto:

Smluvní strany sjednávají pro dokončení díla termín: 03.09.2021.

Čl. 111

Závěrečná ujednání

3.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění

v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv v platném znění. Uveřejnění v Registru

smluv zajistí objednatel.



3.2 Tento dodatekje vyhot0ven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno

a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě

vyhotovení.

3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 00133/2021.

Čl. IV

Doložka platnosti

Tento dodatek byl schválen Radou městského obvodu Michálkovice na své zasedání ze dne 2107.2021

usnesenim č. lOl 7/RMOb_Mich/1822a"77.

Za objednatele 3 0 _m- 2021 Za zhotovitele 3f] -97. 2021
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Ing. Vladimír ozel / Hynek Raška

místostarosta' Ob Michálkýfvice jednatel společnošt

_.I'


