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KUMSP00U7XKB
Č.7
ke smlouvě na ostrahu číslo: 0488/2004/KŘ
/dáiejen „dodatek"/

SMLUVNÍ STRANY:
1.

Moravskoslezský kraj
se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava
Zastoupen:
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc, hejtmanem kraje
IČ:
70890692
DIČ:
CZ70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
27-1650676349/0800
(dáiejen „objednatel")

2. IPO-STARs.r.o.
Se sídlem: Ostrava - Mariánské Hory, Hynaisova 692/13, PSČ 709 00
Zastoupena: Ing. Radimem Nováčkem, jednatelem společnosti
IČ: 60778156
DÍČ:CZ60778156 v
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Čísío účtu: 182882832/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 6751
(dáiejen „poskytovatel")

se dohodly na této změně smlouvy na ostrahu č. 0488/2004/KŘ, uzavřené mezi smluvními
stranami dne 2. 6. 2004 ve znění pozdějších dodatků (dáiejen „smlouva"):

í.
1) Čl. VI odst. 1 smlouvy se mění takto:
„1.

Úplata za ostrahu dle čl. III této smlouvy je stanovena dohodou stran a činí měsíčně
237.703,18 Kč bez DPH (slovy: dvěstětřicetsedmtisícsedmsettřikorunyosmnácthaléřůčeských).1'.

2.
1) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech splatností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a poskytovatel jedno
vyhotovení.
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3)

Tent
o dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku
dojde druhé straně a účinnosti dnem 1. 1. 2018, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkác
h účinnost
i některýc
h smluv
, uveřejňován
í těcht
o smlu
v
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o registru smluv"), jinak. Vtakovém případě nabývá dodate
k účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv, nejdříve však 1. 1. 2018.

4)

Stran
y se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru
smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu es zákonem
Moravskoslezský kraj.

5)

Doložk
a platnosti právního úkonu dle §23 zákona 5. 129/2000 Sb., o krajích (krajsk
é
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský
kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č.26/2409 ze dne 5. 12. 2017.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

i. tt.iyy
Hynaisova BSS/13 ) (5
709 OQ DstrsvBAteriánskéHDrv

za objednatele
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje
Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. Stanislavem Folwarcznym
náměstkem hejtmana kraje

Í'sídlel

Ing. Radim Nováček
jednatel

