
Dodatek ě. 1 ke smlouvě č.057/2013
Smluvní strany 
Objednatel:
Technické služby města Mostu a.s. 
Dělnická 164, 434 62 Most - Velebudice
w r
C. U.

IČO
DIČ: CZ64052265

64052265

Osoby oprávněné jednat za objednatele:
věci smluvní: Jan Syrový, ředitel společnosti
věci technické:

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostí nad Labem oddíl B, vložka 771

a

Zhotovitel:
Jezírka-Zahrady s.r.o.
Mikoláše Alše 2245/16, 434 01 Most 
IČ: 28751213
DIČ: CZ28751213
č. účtu:
Osoby oprávněné jednat za objednatele:
věci smluvní: Martin Student, jednatel společnosti

technické:

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spis. značka: C 30863.

ČI. I

1.1. Obě strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená servisní smlouva.

1.2. Obě strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění takto: 

článek II smlouvy - se mění s textem následujícího zněni:

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provádět servisní práce zpívající fontány v parku 
v ulici Josefa Skupy, fontány před OD Centrál a fontány v ulici Lipová v Mostě.

2. Rozsah výkonu na fontáně před OD Central v Mostě:
a) Jarní zprovoznění + příprava technologie to znamená

vyčištění jezírka a potrubí po zimě 
dovoz technologie + její montáž 
doplnění chemie + výměna UV zářivky

b) pravidelná údržba fontány - cca lx 14dní (kontrola, čištění systému)
c) doplňování potřebné chemie v průběhu sezóny dle potřeby
d) výměna UV zářivky (nutné měnit lx ročně).
e) podzimní zazimování

- odpojení technologie
- ošetření technologie
- uložení technologie na suché bezpečné místo
- vyčištění jezírka + celého potrubí

f) doprava + práce spojené s položkami a) - e)



Cena je stanovena na celý kalendářní rok, i’ ní jsou zahrnuty veškeré udržovací práce dle 
ustanovení II bodu 2. této smlouvy, uskladnění technologie, doplnění chemie, výměna UV zářivky a 
dopravné
V případě náhlých oprav z důvodu cizího zavinění, únavě materiálu či nějaké jiné mimořádné 
události bude postupováno dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Na všechny tyto 
případné mimořádné opravy bude vypracován přesný rozpočet pro jeho následné schválení

3. Rozsah výkonu prací na zpívající fontáně v parku ul. Josefa Skupy:
a) Jarní zprovoznění + příprava technologie to znamená

- vyčištění bazénu potrubí a trysek po ziině 
montáž technologie + zkouška těsnosti 
zavodnění systému + odvzdušnční

- doplnění chemie + výměna senzorů
b) pravidelná údržba fontány - cca lx 14dní (kontrola, vypuštění čištění systému + trysek +

napuštění)
c) doplňování potřebné chemie v průběhu sezóny dle potřeby
d) podzimní zazimování

odpojení technologie 
ošetření technologie
vyčištění bazénu a trysek + celého potrubí

e) doprava + práce spojené s položkami a) - d)
Cena je stanovena na celý kalendářní rok, v ni jsou zahrnuty veškeré udržovací práce dle 
ustanovení II bodu 3. této smlouvy, uskladnění technologie, doplnění chemie, výměna UV zářivky a 
dopravné
V případě náhlých oprav z důvodu cizího zavinění, únavě materiálu či nějaké jiné mimořádné 
události bude postupováno dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Na všechny tyto 
případné mimořádné opravy bude vypracován přesný rozpočet pro jeho následné schválení

4. Rozsah výkonu prací fontány v ulici Lipová v Mostě:
a) Jarní zprovoznění + příprava technologie

vyčištění kašny, potrubí a trysek po zimě
- zavodnění systému + odvzdušnční 

doplnění chemie + výměna senzorů
b) pravidelná údržba fontány - cca lx 14dní (kontrola, vypuštění čištění systému + trysek +

napuštění)
c) doplňování potřebné chemie v průběhu sezóny dle potřeby
d) podzimní zazimování

odpojení technologie
- ošetření technologie

vyčištění kašny a trysek + celého potrubí
e) doprava + práce spojené s položkami a) - d)

Cena je stanovena na celý kalendářní rok, v ni jsou zahrnuty veškeré udržovací práce dle 
ustanoveni II bodu 4. této smlouvy, uskladnění technologie, doplnění chemie, výměna UV zářivky a 
dopravné
V případě náhlých oprav z důvodu cizího zavinění, únavě materiálu či nějaké jiné mimořádné 
události bude postupováno dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Na všechny tyto 
případné mimořádné opravy bude vypracován přesný rozpočet pro jeho následné schválení

5. Případné změny věcného plnění předmětu díla budou řešeny písemným dodatkem pouze 
písemně a to dodatkem k této smlouvě.

i



1.3 článek III, bod 3 smlouvy - se mění s textem následujícího znění:

Zhotovitel po předložení konečné cenové rekapitulace objednavateli, vyhotoví fakturu na zhotovené 
práce na fontáně. Cenová rekapitulace bude součástí faktury. Při dodržení výše uvedených podmínek 
této servisní smlouvy (viz stanovené práce v ustanoveni II. bod 2, a) - e) uhradí objednatel zhotoviteli 
dohodnutou cenu VHHHKx bez DPH, (slovy: dVMIHttflHSMP) za servisní práce na fontáně 
v ulici Lipová v Mostě.

1.4 článek IV, bod 3 smlouvy - se mění s textem následujícího znění:

Třetí platbu ve výši bez DPH (slovy: uhradí objednatel
zhotoviteli po dokončení celkového objemu prací - vzájemně odsouhlasený rozsah prací. Tato platba 
bude uhrazena každoročně na základě faktury vystavené zhotovitelem (vč. DPH).

1.5. V dalším zůstává smlouva nezměněna.

čl. II

1.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel 
a jeden obdrží objednatel, nabývá účinnosti dnem podpisu.

Všichni účastníci po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán a uzavřen dobrovolně, vážně, 
nikoliv v tísni, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují k dodatku své podpisy.

V Mostě dne
3 0. 07. 2013

V Mostě dne

Za objednatele

Jan Syrový — 

ředitel společnosti 

Na základě plné moci

Martin Student 

jednatel společnosti


