
 

Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo 

č. 2014/139/S-103 

 
 

I. 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava – Městský obvod Martinov 

Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava – Martinov 

zastoupen:  Karlem Civínem – starostou městského obvodu 

         

IČ: 00845451  DIČ: CZ00845451 
Bankovní účet: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  1651059369/0800 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

HOMOLA a.s. 
Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky 
Zastoupen: Ing. Vítem Dostálem, místopředsedou představenstva a ředitelem,  

         na základě plné moci 
zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2654 

IČ: 26792770  DIČ: CZ26792770 
Bankovní účet: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu:  598144791/0100 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

II. 

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě 

 

CZ-CPA: 42  

 

1. Zhotovitel se zavázal touto smlouvou provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci 

veřejné zakázky s názvem „Oprava dešťové kanalizace Na Svobodě, I. etapa, Ostrava - 

Martinov“.  
 

2. Zhotoviteli bylo z důvodu nedořešených vstupů na soukromé pozemky v trase opravy 

dešťové kanalizace znemožněno dokončit dílo ve stanoveném termínu. 

 

 

 

 



 

IV. 

Doba a místo plnění 

 

1. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel dokončil dílo v termínu do 1 měsíce od umožnění 

vstupu na tyto pozemky. 

 

2. Z důvodu kontroly dodržení výše uvedeného termínu budou při předání díla doloženy 

doklady a písemnosti prokazující termín, kdy vlastníci soukromých pozemků na tyto 

povolili vstup. 

 

 

 

X. 

Ostatní ujednání 

 

1. V ostatních bodech a podmínkách zůstává v platnosti základní smlouva o dílo                       

č. 2014/139/S-103. 

 

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 

strana obdrží po jednom vyhotovení a nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců 

obou smluvních stran. 

 

 

 

XI. 

Doložka platnosti právního úkonu 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 

předpisů 

  
O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Martinov 

usnesením č. 1074/18M dne 25. srpna 2014. Stejným usnesením zmocnila starostu MOb 

Martinov k jeho podpisu. 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne:  26. 8. 2014                 V Ostravě dne: 26. 8. 2014 

 

 

 

 

       VLASTNORUČNÍ PODPIS           VLASTNORUČNÍ PODPIS      

.........................................................   ............................................................ 

           Karel Civín            Ing. Vít Dostál  

    starosta                          ředitel, na základě plné moci  

                                                                                               

 

   


