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Smluvní strany

 

 

 

Statutární město Ostrava MIRPAL, spol. s r.o. .

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Flemingova 2848/2, 733 01 Karviná - Hranice

2a5t0upené Mgr. Kateřinou Šebestovou zastoupena Miroslavou Skulinovou

náměstkyní. primátem jednatelkou Společnosti

IČO: 00345451 IČO: 47671408

DIČ: Czoos45451 (plátce DPH) DIČ: CZ47671408

%ÉÉMWM Čahmema.s. %ŘŘMMWČKBas

pObočka Ostrava pobočka Karviná

Číslo účtu: _ Číslo účtu—: _

dálejen „příkazce“ dálejen' „příkazník“

Obsah dodatku č. 1
 

péče o“ ně"

Smluvní strany uzavírají podle zákonač 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů tento dodatekc. 1 ke Smlouvě č 2498/2018/OZP/VZKU účinné od 27. 6. 2018,,Smlouva

na pnskytnutí umístění psů a péče o ně“ (dále jen „smlouva“). Tímto dodatkem č. 1 se zmíněná

smlouva mění následovně:

cl. !

V čl. II. smlouvy „Předmět“ se původníltext odst. 1 nahrazuje textem:

„Příkazník se zavazuje pro příkazce trvale rezervovat 10 míst pro psy v období od 1. 7 2018 do

30. 6. 2020 Tato místa budou pn'kazcem využita v případě zaplnění karanténní části útulku pro psy

V OstraVě —— Třebovicích. Součástí předmětuje také poskytnutí veškeré péče o umístěného psa (úklid

kotce, strava nejnutnější veterinámí ošetření, apod) při jeho umístění. Příkazník je povinen

poskytnout veškeré, plnění z této smlouvy dle platných veterinárních předpisů a předpisů na ochranu

zvířat proti týrání.“

V čl. III. smlouvy ,,Doba plnění“ Se původní text odst. 1 nahrazuje textem:

„Příkazník zajišťuje trvalou rezervaci smluveného počtu míst pro psy v období“ od" 1. 7. 2018 do

30. 6. 2020.“
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Statutární město Ostrava

magistrát Bonatek ča “E ke smlouvě

V čl. IX- smlouvy „Účinnost'SmIouvy“ se původní text odst. 2nahrazuje textem:

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30;. ’6’. 2020.“

čl. ||.

]. Doložka platnosti právního jednáni dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla radaměsta

usnesením Č. 02666/RM1822/39 ze dne i2. 11. 2019.

2, Ostatm' ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Smluvní strany berou na vědomí, Že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 je vyžadováno

uveřejnění, v registru. smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách *ú'čínnósti

některých smluv, uvveřejiňování některých smluv a o registru.-smluv (zákon. o registru smluv).

Zaslání tohoto dodatku č. l do registru smluv zajistí Statutární. město Ostrava.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění ptOstřednictvím registru smluv-

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopiseeh s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních „stran, přičemž příkazce obdrží tří a, příkazník .j edno vyhotovení.

6. Osoby podepisující“ tento dodatekč._. 1 svym podpisem stvrzují platnost jednatelských Oprávnění.
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Za příkazce Za příkazníka

Datum: © M jí?/G? Datum: \Ř \\ 34° “\“-\

Místo: Ostrava Místo: \K. K&V \\ ;uql
 
 

Mgr. KateřinaŠebesto'vá Miroslava Skulinová \

náměstkyně primátora _ _ jednatelka společnosti

na Základě plné moci' ' '

2/2 Dodatek č. 1ík_e= smlouvě :":„24981'2018IQŽPNZKÚ „Smlouva na poskytnutí umístění psů a‘
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Toto potvrzenío uveřejnění“ smlouvyv registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv

ve smyslu Š 5' odst. 4 ziékonafi; 3403'2015’ Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečností, že níže" specifikované smlouva

bylav registru Smluv v danýokamžik uveřejněna.

Informacje o zápisu:

IDlsmlouvy:

ID verze:

Číslo Verze:

Datum a čas zveřejnění;

Zveřejňující subjekt:

ID návazné smlouvy:

Email pro zaslání potvrzení:

Publikujici smluvní strana:

Smlouva:

Název subjektu;

iČO:

Datová schránka:

Adresa:

Útvar/' Odbor! Org. složka:

Plátce ! příjemce;

Textové označení:

Datum uzavřeni:

Číslo smlouvy l č. jednací:

Podepisujici osoba;

Hadriana bez DPH:

Hodnota vč.DPI-Ir'

10122644

10888084
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Statutární město Ostrava (Szubv'lW)

5575207

abrazda@ostrava.cz'

Statutární město Ostrava

00845451

52ubv7w

Prokešovo náměstí 8, 729 30, Ostrava

Plátce

zveřejnění v registru Dodatek č. 1 ke smlouvě

19.11.2019
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Smluvní strany:

Název: MIR P A L. spol. s r.o..

IČO: 47671408

IDatováschránka;

Adresa: Flemingova 2848/2. 733 01 Karviná, Czech Republic

Útvar ! Odbor ! Org. složka:

“Plátce ] příjemce: Příjemce

Přílohy;
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