
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 18/09/2017 ze dne 13.11.2017 
 

(dále jen „dodatek“) 

 

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

 

Statutární město Ostrava 

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

IČ: 00845451 

DIČ: 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 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: 

RESPOND α CO, s.r.o.,  IČ 60777656, DIČ CZ60777656 

se sídlem Hladnovská 1255/23, 710 00 Ostrava 10 

zastoupen Ing. Ondrejem Gažikem, jednatelem 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně též dále jako „smluvní strany“) 

 

 

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. 18/09/2017 uzavřené mezi 

objednatelem a zhotovitelem dne 13.11.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“), a to následovně: 

 

 

 

 

Článek I. 

Předmět plnění 

 

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za provedené dílo „ Rekonstrukce DOMU 

SMUTKU v Ostravě –Plesné – oprava chodníků“. 

 
Důvodem navýšení ceny díla je: 

-  provedení hydroizolace základů objektu DOMU SMUTKU nopovou fólií a odvedení 

vlhkosti od objektu drenážními hadicemi,  

-  úprava a příprava podkladu kolem objektu DOMU SMUTKU pro uchycení nopové fólie a 

vytvoření a instalace odvodňovací drenáže od objektu. 

 

Jedná se o vícepráce – provedení hydroizolace a odvodnění - spojené s opravou chodníků u 

Domu smutku v Ostravě – Plesné, které jsou vyčísleny v dodatku rozpočtu, jenž je nedílnou 

součástí tohoto dodatku ke smlouvě č. 18/09/2017. 

 



Článek II. 

Cena za dílo 

 

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla tak, že cena díla bude navýšena  

dle článku I. tohoto dodatku  o tuto částku : 

 

navýšení ceny díla v Kč  bez  DPH          69.983,-   Kč 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude po navýšení o částku 

specifikovanou v odst. 1 článku II. tohoto dodatku stanovena následovně: 

 

           Cena díla v Kč bez DPH                                                                515.999,- Kč 

 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností 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. 

1382/RMObM-Ple/1418/15   ze dne  6.12.2017 

 

 

 

V ___________________ dne _________  V ___________________ dne _________ 

 

 

 

Objednatel:                              Zhotovitel: 

 

 

 

_____________________________                      _________________________________ 

Statutární město Ostrava    RESPOND α CO, s.r.o. 

Městský obvod Plesná    Ing. Ondrej Gažík, jednatel 

Pavel Hrbáč, starosta 

 

 

 

 


