Dodatek č. 2
Smlouvy o poskytnutí služeb
(Mobilní zeleň)
číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy poskytovatele: 0040292019

uzavřené mezi smluvními stranami
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
dne 3. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2020 (dále jen „smlouva“)
Smluvní strany:
Statutární město Pardubice
sídlo:
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČO:
00274046
DIČ:
CZ274046
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
326561/0100
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Martin Charvát, primátor města
zastoupeno ve věcech plnění smlouvy: Ing. Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí
zastoupeno ve věcech technických: Mgr. Pavel Mertelík, referent OŽP
(dále též: „objednatel“)
a
Služby města Pardubic a.s.
sídlo:
Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
IČO:
25262572
DIČ:
CZ25262572
bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:
123553/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1527
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Petr Beneš, předseda představenstva
Ing. Aleš Kopecký, místopředseda představenstva
zastoupená ve věcech plnění smlouvy: Ing. Vlastislav Šanda, vedoucí divize Agroservis
(dále též: „poskytovatel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy

I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3.6.2019 Smlouvu o poskytování služeb (Mobilní zeleň), na
základě níž se poskytovatel zavázal v dohodnutém rozsahu a za sjednanou úplatu zajistit pro objednatele
umístění, osázení a následnou odbornou péči a údržbu květináčů na třídě Míru a na Masarykově náměstí
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v Pardubicích. Dne 23.1.2020 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 k této smlouvě, na základě něhož byla
smlouva doplněna o možnost navýšení ceny o míru meziroční inflace.
2. Smluvní strany se nyní dohodly na potřebě upřesnění ustanovení týkajícího se konkrétního předmětu
plnění a rovněž na prodloužení doby, na niž byla smlouva původně uzavřena. Proto přistupují k uzavření
následujícího dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek“).

II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany tímto dodatkem opravují ve smlouvě nesprávně uvedený název květináčů v článku I. odst.
1. písm. b. (namísto správného názvu květináčů Terra 700 uveden název Malageno). Na základě dohody
smluvních stran dochází k přesunutí jednoho květináče Terra 700 ze stanoviště na Masarykově náměstí
na třídu Míru v Pardubicích. Čl. I. odst. 1. proto nově zní (se zohledněním odst. 2 tohoto článku dodatku)
takto:
„1. Poskytovatel se zavazuje provádět pro objednatele služby, které spočívají v umístění, osázení a
následné odborné péči a údržbě:
a. 10 ks květináčů Malageno a 11 ks květináčů Terra 700 nejpozději od 10. května do 30. září (jinak
po dohodě podle klimatických podmínek) v letech 2019 – 2023 v rozsahu a za podmínek sjednaných
smlouvou na třídě Míru v Pardubicích.
b. 6 ks květináčů Terra 700 na Masarykově náměstí v Pardubicích 2019 – 2023.“
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení doby trvání smluvního vztahu založeného
touto smlouvou, proto čl. V. odst. 1 zní nově takto:
„1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2023, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.“

III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších právních předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku jej odešle k řádnému
uveřejnění do registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, vyjma částí dodatku, které se podle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, neuveřejňují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je

následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a
poskytovatel dvě vyhotovení.
2. strana

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují
svým podpisem.
V Pardubicích dne

..................................................................
Ing. Petr Beneš
předseda představenstva

V Pardubicích dne

..................................................................
Ing. Martin Charvát
primátor města

..................................................…………....
Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva

DOLOŽKA
Předmět tohoto dodatku č. 2 smlouvy o poskytování služeb ze dne 27. 3. 2019 byl schválen usnesením
Rady města Pardubic č. …………..........……. ze dne …………………..
V Pardubicích, dne ……………………..

Ing. Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí
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