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Smluvní strany

Městská část Praha 14, IČ : 00231312
se sídlem : Bří Vcnclíků 1073, Praha 9 
zastoupena : Ing. Miroslavem Froňkem, starostou 
bankovní spojení : PPF banka a. s. Praha 4 
číslo účtu: 27-9800050998/6000 
DIČ :CZ 00231312 
(dále jen městská část)

HORTUS SERVIS s. r. o., IC: 60 48 67 91
se sídlem : Makovského 1392/2b, 163 00 Praha 6 
zastoupena : jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 187501-111/0100
DIČ : CZ 60486791
(dále jen HORTUS SERVIS)

uzavírají tento

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo v oblasti zajišťování údržby zeleně čj. 03/OŽPD/0007 ze dne 23.12.

2003

I.

Z důvodu změny sídla fy HORTUS SERVIS s. r. o. a názvu banky Městské části Praha 14 se 
smluvní strany dohodly, že uvedenou smlouvu o dílo mění takto:

v čl. I. Smluvní strany, se sídlo fy HORTUS SERVIS s. r. o. Ke Kaménce 266/1 nahrazuje 
sídlem Makovského 1392/2h a u městské části První městská banka a. s. se nahrazuje PPF 
banka a. s. Praha 4.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 12. 2003 zůstávají v platnosti.

III.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



IV.

účastníci prohlašují, že si dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetli, že je uzavřen 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

V.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží městská část a 
jeden HORTUS SERVIS s. r. o..

VI.

Souhlas k uzavření tohoto dodatku dala Rada městské části Praha 14 svým usnesením č. 141 
ze dne 27.2.2007.

V Praze dne: 2.3.2007

HORTUS SERVIS s.r.o.
Makovského 1392/2B 
. 163 00 Praha 6

DIČ: CZ60486791, IČ; 60486791
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