$tatutárni město Ostrava
Uřad městského obvodu Svinov

Vaše značka:
Ze dne:

C. j.:SVI/01418/2019/OOVSŠKKfŠtek
Vyřizuje:

Štekbauerová Jana

Telefon:

599 421 036

E-mail:

istekbauerovafbsvinov.ostrava.cz

Datum:

18.04.2019

Dobrý den,

SA'ŘWPť

zasílám odpověď na Vaše otázky dle zákona 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Gona

7 informačních skříněk a 3 vylepovaci plochy
Sociální síť — facebook
Nerozesíláme
Nerozesíláme
Ano provozujeme. Rozhlas se používá podle příspěvků, které je potřeba vyhlásit. Nemáme
pevně stanovenou dobu.
Ano. Svinovský hlasatel, který vychází čtvrtletně.
1 Zajišťovánje externě. Smlouvu přikládáme v příloze.
.2. Probíhá na základě dohody o provedení práce, dle počtu odpracovaných hodín, kde hradí 100
Kč;/hod.
Tyto agendy nezpracovávájeden úředník, podílí se na nich 4 osoby.
7.

S pozdravem

Bc. Jana Stekbauerová
vedoucí odboru

Příloha:
— Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
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Bíloveoká 69/48, 721 00 Ostrava

If: 00845 451 DIC CZ 00845 451

www.svinov.ostrava.cz

Cšsío účtu 164933238910800
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SVlNOV

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 27.1.2011 a dodatku č. 1 ze dne 1.2.3.2018

Zadavatel —

1)

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava _ Moravská Ostrava

se sídlem:

městský obvod Svinov
Bílovecká 69/48

Zastoupena:
IC:V
DIC:

721 00 Ostrava » Svinov
Ing. Radimem Smetanou, starostou
00845451
C200845451

jako objednatel na straně jedné _(da'lejen ,,objednavatel“)
a
Poskytovatel „ KLEINWÁCHTER holding s.r.o.

2)

se sídlem:

Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek ~ Místek

zastoupen:

Josefem Klelnwáchterem, jednatelem

IC:“

05539528

DIC:

C205539528

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.; pobočka Frýdek-Místek

Číslo učtu:

101243781/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem:

1)v čl. II Předmět smlouvy ruší bod 2. a nahrazuje se textem:

2. Svinovský hlasatel je v rozsahu minimálně 4 čísel ročně po 1900 ks, ve formátu A4,
plnobarevny', papír 115g křída matná, vazba V1.

2)v čl. III cena se bod 2 nahrazuje tímto textem:

2. Cena díla činí:
Cena zajedno vydání při počtu 8 stran Činí
Cena bez DPH: 9,785,w Kč
Výše DPH (10%): 978,50 Kč

Cena celkem včetně DPH: 10.763,50 Kč

Cena za jedno vydaní při počtu 12 stran činí
Cena bez DPH: 14.685,— Kč

Výše DPH (10%): 1468,50 kč
Cena celkem včetně DPH: 16.153,50 Kč

Cena za jedno vydání při počtu 16 stran činí
Cena bez DPH: 18.600,- Kč

Výše DPH (10%): 1.860,- Kč
Cena celkem včetně DPH: 20.460,— Kč
Cena za jedno vydání při počtu 18 stran činí
Cena bez DPH: 20.308; Kč

Výše DPH (10%): 2,030,530 Kč
Cena celkem včetně DPH: 22.338,80 Kč

Cena za jedno vydání při počtu 20 stran činí
Cena bez DPH: 22.575,- Kč

Výše DPH (10%): 2257,50 Kč
Cena celkem včetně DPH: 24.832,50 Kč
II.

Závěrečná ustanovení dodatku

dnem podpisu a je vyhotoven ve dvou
.Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti
něnými zástupci smluvních stran,
stejnopisech s platností originálu podepsaných opráv
vyhotovení.
přičemž zadavatel obdrží jedno a poskytovatel jedno
ek před jeho podpisem přečetly a že byl
.Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodat
pravé a SVObodné vůle, vážně a
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich
odných podmínek, a že se dohodly o
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýh
celém jejím obsahu, což stvrzují svymi podpisy.
III.

Doložka

Sb. (Zákon o obcích)
platnosti právního úkonu podle § 41, zák. č. 128/2000
v usnesením č. za,/_;AtÍ/ffíáfjgí„Mu-;;;f;
Svino
u
obvod
kého
městs
Rada
ku rozhodla

O uzavření tohoto dodat
ze dne 18.02.2019.
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Zadavatel
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ing. Radim Smetana, starosta
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Statutární město Ostrava
Městský obvod Svinov

'

Josef Klein

áchter a Jan Kleinwa'chter

.. jednatelé
KLEINWACHTER holding s.r.o.
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