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Předkládací list ke smlouvě č.

2005/00043/OMP/DSM/2

Osoba oprávněná k
podpisu:

i Funkce:

Předkládá odbor:

OMP

Druhá smiuvní strana:

Advokátní kancelář Ritter - Šťastný

hejtman

Jméno:

iČ: 66202957
Ufice:

K

DÍC:

Rozbořil Jiří ing.

bank. účet:

Riegrova 12

Obec:

Olomouc

PSC: 77200

Předmět smlouvy:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o stálém právním zastoupení
Doba neurčitá.
Snížení platby na 35.000,- Kč měsíčně od března 2015 (roční úspora 60.000,- Kč,
původní platba byla 40.000,- Kč měsíčně). Od března 2015 do konce roku 2020 tedy
OK zaplatí 2.450.000,- Kč a ušetří celkem 350.000,- Kč.

Druh smlouvy:

Dodatek smlouvy

Důvod uzavření smlouvy: UR/60/16/2015 ze dne 12. 2. 2015

j

Připomínky ke smlouvě poskytl:
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dne
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Bez připomínek:
Tyto zapracovány:
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Důvod pro nezapracování připomínek:

!
Výše uvedené údaje potvrzuji a garantuji, že dotčená smlouvaje řádně zpracována a připravena k podpisu:

Jméno vedoucího odboru:

Mgr. Hana Kamasová

Podpis:

i

Dne:

Předáno k podpisu oprávněné osobě dne:
Smlouva předána k evidenci dne:

Podpis osoby odpovědné za centrální evidenci:
i
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Předběžná řídící kontrola
Druhá smluvní strana:

2005/00043/OMP/DSM/2

Advokátní kancelář Ritter - Šťastný

DIČ:

!C: 66202957
Ulice: Ríegrova 12

Předmět smlouvy:

bank.účet:
Obec: Olomouc
PSČ: 77200
Dodatek č. 2 ke smlouvě o stálém právním zastoupení
Doba neurčitá.
Snížení platby na 35.000,- Kč měsíčně od března 2015 (roční úspora 60.000,- Kč,
původní platba byla 40.000,- Kč měsíčně). Od března 2015 do konce roku 2020 tedy
OK zaplatí 2.450.000,- Kč a ušetří celkem 350.000,- Kč.
Dodatek smlouvy

Druh smlouvy:
Důvod uzavření smlouvy: UR/60/16/2015 ze dne 12. 2. 2015
Poznámka:
Typ platnosti:
Doba neurčitá
Financování od-do:
2015-2020
Částka celkem:
2 450 000,00 C2K
Rozpis částky na roky:

rok
2015
2016

částka
0,00 Kč
0,00 Kč

2017

0,00 Kč

2018
2020

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

ORG

částka

2019

Rozpočtová skladba:
§

POL

uz

ZJ

Osoba zodpovědná za věcnou a
formální správnost:

Dne:

Příkazce operace:

Dne:

Správce rozpočtu:

Dne:

v 20100515
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Podpis:
Podpis:
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Dodatek č. 2 ke smlouvě o stálém právním zastoupení

w

č. S - 2005/0043/OMP
Olomoucký kraj
se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
ÍČ: 60609460, DIČ CZ60609460
zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem
bankovní spojení:
(dáíe jen: Olomoucký kraj)

a
společníci Advokátní kanceláře Ritter - Šťastný
JUDr. Petr Ritter a JUDr. Zdeněk Šťastný
se sídlem Olomouc, Riegrova 12
IČ: 66202957
(dále jen: advokátní kancelář)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o stálém
právním zastoupení č. S - 2005/0043/OMP

ČI. I.
Dne 10. 2. 2005 uzavřel Olomoucký kraj s advokátní kanceláří smlouvu o stálém
právním zastoupení č. S-2005/0043/OMP, jejímž předmětem je poskytování právní
pomoci Olomouckému kraji (dále jen „Smlouva").

ČI. II.
Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění takto:
ČI. III., odstavec první Smlouvy nově zní:
Za právní pomoc poskytovanou podle této smlouvy se sjednává paušální
měsíční odměna ve výši 35 000 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých), kterou
se Olomoucký kraj zavazuje poukazovat vždy do konce příslušného měsíce na
účet Advokátní kanceláře Ritter - Šťastný, vedený u Komerční banky Olomouc,

\
\

DPH

\
K tét0 částce buda účtováni

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změn.

CL IV. Smlouvy nově zní:
1‘ Společníci Advokátní kanceláře
Ritter
osobně
Olomouckéhokraje, nobude-li v konáním pZděThod^Tpj^r

■ ^nforinace,
~
Nesprávného, nejědnoznač

rh »3 ~*

nebo doporučení, které poskytnou v rámci ?“PnehoPravmho stanoviska
podle této smlouvy. Společníci advokátní T °nU,^Ve advokátní činnosti
Poskytovat ve svých právních stanovních anc*ía/e JSOU Povinni vždy
doporučení.
anoviscich a informacích jednoznačná
požadováno stanovisko°čnnformacez ^ob^sti™0*"™ Olomouckým krajem
kanceláře nespecializují nebo se domnfraif**
sP°íečníci advokátní
Plně způsobilí poskytnout správné 7 Lil nBJfou P° odborné stránce
informaci, doporučení čijiné právní službv. Pravm stanovisko,
odkladu Olomouckému kraji pSěm„ě ojndít,u p°vmn.' tot°
zbytečného
doporučit Olomouckému kraji advokáta ktortse ňl 7? ° "ej'ePšlh° vadomí
o nemá ví, zeje v dané oblasti odborníkem. V
* * °W
sPeeiaiizuje a

4.

zaujmu způjjbj^lkOtojjulj^V^^7jvtotoť Sp°!fně 3 nerozdilně
také tehdy, byla-li způsobena jejich zástim^ňl*' * vykonem edvokacie
nebojinou osobou užitou při iíLosb tTadZZj1llj^aměStnanCem
smlouvy 'pljijějÚ^svll^jmfJsní' odpměďjjt° Ce'°U tto*U <rV3m' t6t°
právními předpisy a stavovskými oředniZn^í " rozsahu stanoveném

tak, aby tato pojistná ZlouvJ kMarizí? *7 advokacia a současně

odpovědnosti.

^ nzka vyPlyvajici z takovéto jejich

trváni této ^mjomj^OtomjuM^mjloTávj-3 SOUh.íasís tím- že yprůběhu
právní služby i odjiné advokátní kanJJfřZ- Z vyaz,vat dle svého uvážení
zfetele hodných s ohledem najejich siožlSs?st^feZo'£?**

ČI. lil.

1 SiSSSí

^ Rada OI°“ho kraj e svým usnesením č.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

%
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3. Tento dodatek nabývá účinnosti 1

3. 2015.

4. Tento dodatek i
je sepsán ve 4
vyhotovení.
vyhotoveních

z nichž každá strana
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