
 

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo 

č. 2014/305/S-173 
 

 

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. 2 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, III. etapa, 

Ostrava - Martinov“.   
 

2. V rámci realizace zakázky vznikly vícepráce a méně práce, které jsou podrobně 

specifikovány v Příloze č.1  - Položkový rozpočet VCP a MP . 

 

 

 

 



III. 

Cena díla a platební podmínky 
Stávající znění čl. III Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 se mění takto:  

 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dle výkazu výměr ve výši: 

 

 Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč) 

Cena za zhotovení 
předmětu díla dle smlouvy 

1 316 302,30 276 423,48 1 592 725,78 

    

Cena víceprací 163 088,54 34 248,59 197 337,13 

Cena méně prací - 29 961,20 - 6 291,85 - 36 253,05 

Cena dodatku č. 1 133 127,34 27 956,74 161 084,08 

    

Cena za dílo celkem 1 449 429,64 304 380,22 1 753 809,86 

 

 

X. 

Ostatní ujednání 

 

1.  Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2014/305/S-173 zůstávají v plném rozsahu beze změn. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno 

vyhotovení a nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních 

stran.  

3.  Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. 

4.  Obě strany prohlašují, že si ustanovení dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno 

vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu. 

 

 

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. …/3 dne 8. prosinec 2014. Stejným usnesením zmocnila starostu MOb Martinov 

k jejímu podpisu. 

 

 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet VCP a MP 

 

 

V Ostravě dne:  9. prosince 2014               V Ostravě dne: 9. prosince 2014 

 

 

VLASTNORUČNÍ PODPIS    VLASTNORUČNÍ PODPIS 

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

           Karel Civín            Ing. Vít Dostál  

    starosta                          ředitel, na základě plné moci 

  


