
 

 

Dodatek č. 14  
„Smlouvy o provádění 

úklidových prací“ 
  

Číslo zhotovitele:  002/O-D14-RPRZ 

Číslo objednatele:  
 

uzavřená mezi 

 

INEX Česká republika s.r.o. 

Neumanova 11, 412 01 Litoměřice 

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem , oddíl C , vložka 19795 

IČ   : 61328987 

DIČ: CZ61328987 

bankovní spojení: MONETA Money Bank. a. s., č. ú. XXXXX 

zastoupená : Ing. Josef Černuška, prokurista společnosti 

 (dále jen zhotovitel) 

 

a 

 

Město Litoměřice  

Mírové náměstí 15, 412 01 Litoměřice 

IČ: 00263958    

DIČ: CZ00263958 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: XXXXX 

zastoupené: starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 

(dále jen objednatel) 

 

 

Předmětem tohoto dodatku č. 14 „Smlouvy o provádění úklidových prací“ ze dne 19.2.2001, 

který nabývá účinnosti k 1.1.2019, je rozšíření úklidových služeb o nové  prostory Technického 

klubu a stříbrnictví a změna ceny díla - článek 6.1. a to z důvodu  nabytí účinnosti nařízení 

vlády č. 273/2018 Sb.  

 

 

 

6. 

Platební podmínky 

 

1) Rozšíření úklidových služeb  v objektu Mírové náměstí o nové prostory Technický klub a 

stříbrnictví, uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní cena činí 3 510,98 

Kč/kalendářní  měsíc  bez   příslušné  sazby  DPH,  platné  ke  dni  vystavení    daňového  

dokladu. Celková smluvní cena činí 108 697,04 Kč/kalendářní měsíc bez   příslušné  sazby  

DPH,  platné  ke  dni  vystavení    daňového  dokladu.  

 

2) S platností od 1.1.2019 se mění smluvní cena z důvodu nabytí účinnosti nařízení vlády č. 

273/2018 Sb. a  činí  122 284,17  Kč/kalendářní  měsíc  bez   příslušné  sazby  DPH,  platné  

ke  dni  vystavení    daňového  dokladu.  

 

3) Doložka o způsobu uveřejnění dodatku smlouvy: 

„Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto mluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 

právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu, se 

všemi dodatky zveřejní v informačním systému registru smluv.“ 

 

 



4) Doložka o souhlasu s uveřejněním dodatku smlouvy: 

„Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 

zveřejněním smlouvy a všech dodatků v informačním systému registru smluv na dobu 

neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.“ 

 

5) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

 

6) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.  

 

7) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti 1.1.2019. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1  Výměry úklidových ploch Technický klub a stříbrnictví 

 

 

 

 

V Litoměřicích dne:       V Litoměřicích dne: 

 

 

 

 

...........................................                                                         ………………………….. 

objednatel                                                                                zhotovitel 

  Mgr. Chlupáč Ladislav                                       Ing. Josef Černuška 

 starosta                                                                   prokurista společnosti 

                    INEX Česká republika s.r.o. 

 


