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Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O OÍlO
( č. soD objednatele 6500510294, č. soD zhotovitele L4/6/2oL2|
ze dne 2L.5.2OL2
uzavřený podle ustanovení§ 536 a následujících zákona č.513/7991, Sb,, v p|atném znění

Smluvní strany.
Objednatel

1:

Obec Staříč

není zapsán v obchodním rejstříku
se sídlem

:

zastoupené:
Bankovní spojení :
č. účtu:
Objednatel2:
se sídlem:

Chlebovická 201,'139 43 Staříč
IČ : 00576956
DIČ :CZ005 ]6956, není plátcem DPH
starostkou Zdeňkou Šebestovou
Komerčníbanka, a.s., pobočka Frydek-Místek
28023-781/0100

OKD, a.s.
Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 612020,

PSČ 728

zapsaná v obchodním rejstříku ve,deném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka2900

30

IC : 26863154 (17) DIC : CZ26863l54 fie plátce DPH)
nazákladě plné moci Ing. Vladislavem Szmekem, ředitelem,
Důl Paskov
{ká se vnitřní organizačnísložky nezapsané v obchodním rejstříku:
DŮl Paskov, se sídlem :
Staříč č.p. 528, PSČ 'n9 $ (adresa pro doručování písemností)
osoba oprávněná jednat :
Ing. Zbigniew Janowski, náměstek pro inženýring a plánování
Ing. Miroslav Sedlář, vedoucí odboru důlníchškod (garant smlouvy)

zastoupena:

bankovní spojerrí :
č.

účtu:

Česká spořitelna, a.s.
168657832910800

Zhotovitel:
se sídlem :

Rybka - stavby a služby, s.r.o.
Kostelní 733l2b, Kravaře, PSČ747 21 Kravaře
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 52]23
IC:21820327
DIC: CZ27820327Qe plátce DPH)
zastoupena:
Norbertem Rybkou ,.jednatelem
osoba oprávněnájednat: Ing. Tomáš Kubiczek. ve věcech technických arealizace stavby
bankovní spojení:
č.

účtu:

Raiffeisenbank, pobočka Opava
502500232015500

Předmět Dodatku č. 2
je změna článku

V. Cena díla

V. Cena díla
Mění se odstavec l: Cena díla se navyšuje o vícepráce.
Vícepráce hradí Objednatel č.1 ( Obec Staříč) v plné výši
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Vícepráce
Cena bez DPH

:
a

DPH20%

Cena celkem vč. DP}l20%

3]3 258,-Kč
74 652.Kč
447 9I0,-Kč

Ixx.ostatní ustanovení
1. Tento dodatek je vystaven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdržídvě
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení,

2. Platnost dodatku je dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení zttstávaji beze změny.

v kravařích dne:
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zdeňka sebestová - starosta

,

ll i c/ť,

Ing.Vladislav Szmek
ředitel Dolu Paskov
nazákladě Plné moci ze dne 28.5.2012
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VÁ,

Norbert Rybka - jed

