
Statutární město Ostrava

městský obvod Plesná

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S 00065/2018 ze dne 15.10.2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Ing. Roman Fildán

IČ 75379007,

se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová — Lutyně

doručovací adresa:

Bankovní spojení:

Čísloúčtu:—

(dále jen „zhotovitel“)

  

a

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IC: 00845451, DIC: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava — Plesná

zastoupen starostou městského obvodu Pavlem Hrbáčem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

(dále jen „objednatel“)

v

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo 0. S 00065/2018 uzavřené mezi

objednatelem a zhotovitelem dne 15.10.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), a to následovně:

Článek IV.

Doba plnění

Předmětem dodatku ě. 5 ke Smlouvě o dílo ě. S 00065/2018 ze dne 15.10.2018 je změna bodu

1. článku IV. Smlouvy - doba plnění, takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli V následujících termínech (dále jen

„doba plnění“):

a) inženýrská činnost včetně zajištění souhlasů vlastníků pozemků — do 07.09.2020

b) vypracování projektu pro provedení stavado 28 dnů ode nabytí právní moci

stavebního povolení.

Clánek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti

nabývá dnem zveřejnění V Registru smluv.
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3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech splatností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a

zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č. 0627/RMOb -

Ple/1822/36 ze dne 18.05.2020

V Ostravě dne: V Ostravě dne:

      
zao Je natee za zhotovitele

Pavel Hrbáč Ing. Roman Fildán

starosta MOb Plesná
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