
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 2018/0871/OPS.DVZ

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Městská část Praha 8
se sídlem: 
zastoupen: 
IČ:
DIČ:

Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
Mgr. Jindřiškou Ziaťkovou, vedoucí odboru životního prostředí
00063797
CZ00063797

(dále jen „objednatel^)

1.2 Poskytovatel:
se sídlem:
zastoupen:
IČ:
DIČ:

IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.
Bešťákova 457/5, Praha 8 - Střížkov, PSČ 182 00 
Ing. Karlem Vančurou, na základě plné moci
40764877
CZ40764877

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 946
(dále jen poskytovatel)

(společně dále „smluvní stran/j
r

2. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 19.11.2018 smlouvu o poskytování služeb 
č. 2018/0871/OPS.DVZ (24/3224/2018) (dále jen ,JSmlouva“), jejímž předmětem je zajištění 
komunálních služeb na území městské části Praha 8 pro rok 2019 (dále jen „službytl).

2.2 Smluvní strany uzavírají s účinností ode dne 1. 2. 2019 ke Smlouvě tento dodatek č. 1, a to 
z důvodu zúžení rozsahu poskytovaných služeb.

3. Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. 3. odst. 3.1.3 Smlouvy, a to bez náhrady. Poskytovatel 
tak již nebude zajišťovat služby týkající se čištění ploch od městského a ostatního odpadu.

3.2 Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. 3. odst. 3.6 Smlouvy, a to bez náhrady.

3.3 Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. 5. odst. 5.1.6 Smlouvy, a to bez náhrady.

3.4 Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. 9. odst. 9.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„ Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující oprávněnou osobu:
Jméno: Bc. Pavlína Orlová, 
tel: 222 805 779,
e-mail: pavlina. orlova@praha8. cz.

3.5 Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší příloha č. 3 Smlouvy, a to bez náhrady.
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3.6 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Číslování ostatních 
ustanovení Smlouvy a jejích příloh zůstává beze změny.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
4.2 Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 

obdrží objednatel a jedno poskytovatel.
4.3 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí sjeho obsahem, že tento 

dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.5 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle 
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 předpisů.

4.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv 
dle 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 předpisů, zajistí 
objednatel.

4.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si tento dodatek před 
podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8
Datum jednání a číslo usnesení: 30. 1.2019, č. Usn RMC QQA.j./2019_______________________

V Praze dne........

Městská část Praha 8
Mgr. Jindřiška Ziaťková, vedoucí OŽP

Úřad městské části 
odbor životního prostředí 

Zenklova 1/35 (2)
180 48 Praha 8 - Liboň

V Praze dne 7a /• W'

IPODEC - ČISTÉ MĚST^, a.s.
Ing. Karel Vančura, na základě plné moci

IPODEC
ČISTÉ MÉSTO

3ESŤÁKOVA 457, 182 00 PRAHA 8 @ 
C: 40764877, DIČ: CZ40764877 "" 

TEL.: 493 647 931

Správce rozpočtu
2


