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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11097/2018/OIMH  
 

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČO:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXXXXXX 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Ing. David Witosz, místostarosta 
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství 
 Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství   
 Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělením investic, odboru investic a místního 

hospodářství  
 
(dále také jako objednatel) 
 
a 
 
MIJO – STAV stavby s.r.o. 
Sídlem/místem podnikání: Českobratrská 2227/7, 702 00, Ostrava 
IČO:    27833551 
DIČ:    CZ27833551 
Peněžní ústav:   XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:   XXXXXXXXXX  
VS:     
Zapsán:      Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka30838  
Zastoupený :   XXXXXXXXXX 
ve věcech smluvních :  XXXXXXXXXX 
ve věcech technických :  XXXXXXXXXX  
 
(dále také jako zhotovitel)  
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Článek II 

Úvodní ustanovení 
 

 Dne 22.11.2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 11097/2018/OIMH 
na realizaci stavby „Waldorfská ZŠ a MŠO – výměna oken, zateplení, oprava podlah a fasády starého 
objektu“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 11.3 smlouvy o dílo 
dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění. 

 
  
 

Článek III 
Předmět dodatku 

 
3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předpokládaného termínu předání 

staveniště a zahájení prací, kdy z důvodu administrativní chyby byla smlouva o dílo uzavřena  
s termínem „červen 2019“, ačkoliv zhotovitel předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení návrh 
smlouvy s termínem „duben 2019“ v souladu se zadávacími podmínkami.  

 
3.2 Za účelem napravení výše uvedené administrativní chyby se smluvní strany dohodly, že čl. IV odst. 4.1 

bod 4.1.2 nově zní takto: 
 

Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: duben 2019. 
Termín předání staveniště a zahájení prací je závislý na době ukončení zadávacího řízení a zajištění 
financování akce. Z tohoto důvodu se jedná pouze o předpoklad, který může být změněn. V případě 
změny předpokládaného termínu předání staveniště a zahájení prací není nutné uzavírat dodatek  
k této smlouvě. 

 
 
 

Článek IV 
Závěrečná ujednání 

 
4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 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. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

 
4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 
 
4.4    Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.  Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  
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4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením 
č. 0374/RMOb1822/7/19 ze dne 18.03.2019. Stejným usnesením je k podpisu tohoto dodatku 
zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.  

 
 
 
 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele    
 
V Ostravě dne 21.03.2019     V Ostravě dne 11.04.2019    
   
 
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Ing. David Witosz      XXXXXXXXXX 
místostarosta      XXXXXXXXXX 
 
        

 
 
 
 

 


