
Dodatek č. 7 
ke smlouvě O správě veřejného pohřebiště ze dne 16. 1. 2012, ve znění pozdějších dodatků,  

uzavřený mezi: 
 

S m l u v n í m i  s t r a n a m i :  

1. Město Rýmařov 
zastoupeno Ing. Luďkem Šimko – starostou 
se sídlem v Rýmařově, náměstí Míru 230/1, PSČ 795 01 
IČO: 00296317 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 19-1421771/0100 
(dále jen „Město“) 

 
2. společností Městské služby Rýmařov, s.r.o. 

zastoupena Pavlem Ujfaluši – jednatelem 
Ve věcech technických – 
IČO: 60320613 
vedená u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 11655 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 2109771/0100 
(dále jen „Správce“) 
 
(společně také jako „smluvní strany“) 

 
I. Předmět dodatku č. 7 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění výše uvedená 
smlouva v čl. III takto: 
 

Čl. III 
Město se zavazuje platit Správci veřejného pohřebiště částku ve výši 42 610 Kč (slovy 
čtyřicet dva tisíc šest set deset korun českých) bez DPH za každý měsíc trvání této 
smlouvy, počínaje lednem 2019. Město převede sjednanou částku odměny za správu na 
účet Správce vždy do posledního dne daného kalendářního měsíce.  

 
 

II. Závěrečná ujednání 

1. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o správě veřejného pohřebiště ve znění jejich 
pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Objednatel se zavazuje, že tento 
dodatek zveřejní v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními 
stranami. 



3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, 
s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.  

 
 
 
 
 
 

 

V Rýmařově dne: 24.01.2019 

 

 

 

……………………………….     ………………………………….. 
Za Město:      Za Správce: 
Ing. Luděk Šimko, starosta    Pavel Ujfaluši, jednatel 
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