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Smluvní strany

1. Statutární město Hradec Králové
se sídlem Československé armády 408 
502 00 Hradec Králové
zastoupené prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc.,
bankovní spojení 35-6523730237/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové • 
IČ:00268810 
(dále jen „Město")

FILHARMONIE Hradec Králové o.p.s
se sídlem Eliščino nábřeží 777 
500 03 Hradec Králové 
zastoupená
bankovní spojení:
IČ: 27504247 
(dále jen „Filharmonie")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 2

ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 2017/2171
ze dne 20.12.2017:

A)
Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2017 smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací 
platbě za jeho výkon č. 2017/2171 (dále jen „smlouva'1). Smluvní strany se dohodly na 
následujících změnách smlouvy formou dodatku:

Odst. 1 v příloze č. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

Na zajišťování služeb v režimu závazku veřejné služby uvedených ve smlouvě poskytne 
město Filharmonii Hradec Králové vyrovnávací platbu ve výši:
1) na rok 2018 - 43.767 tis. Kč
2) na rok 2019 - 44.547 tis. Kč
3) na rok 2020 - 44.547 tis. Kč
4) na rok 2021 - 44.547 tis. Kč
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Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním 
znění.

2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou vyhotoveních.

3. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění. 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství. Filharmonie 
souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění 
smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění 
metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a 
prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec 
Králové, IČ: 00268810, ID: bebb2in

b. FILHARMONIE Hradec Králové o.p.s., Eliščino nábřeží 777, 500 03 Hradec 
Králové, IČ: 27504247, ID: ws2hzdi

- vymezení předmětu smlouvy: výkon služeb v režimu závazku veřejné služby
- cena: 177.408.000 Kč
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům 
zákona o registru smluv.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 15.01.2019 usnesením č. ZM/2019/78.
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