
Dodatek číslo 11 
ke smlouvě na provádění servisu světelné signalizace v Rakovníku 

uzavřené dne 12.5.1997 

Článek A 

1. Město Rakovník 
se sídlem Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník 
zastoupené starostou 
IČ: 00244309 

Bankovní spojení 

(dále jen objednavatel) 

a 

2. firma Miloš Jansa, 
se sídlem Husova 1712,250 01 Brandýs nad Labem 
IČ: 10217118, DIČ 
Bankovní spojení 
(dále jen zhotovitel) 

Předmětem tohoto dodatku číslo 11 smlouvy uzavřené dne 12.5.1997 je změna právní formy 
zhotovitele z fyzické osoby na právnickou osobu (v souladu s dohodou o převodu práv a závazků 
ze dne 30. 12. 2010) a navýšení ceny uvedené v článku II, bod 2. Po vzájemné dohodě smluvních 
stran nové znění upravených článků smlouvy zní: 

Článek A. 

JTS CZ s.r.o. 
Se sídlem: Husova 1712, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
Zastoupený: ve věcech smluvních jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 160993 
IČ: 29026806 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel., fax. : 
E.mail: 

(dále jako zhotovitel) 

Článek II. 

2) opravy, rekonstrukce, úpravy SSZ dle potřeb objednavatele a odstranění závad 
uvedených v technických protokolech o kontrolách SSZ. Cena bude určena dle rozsahu 



práce, spotřeby materiálu a dalších nákladů dohodou. Při výpočtu ceny se bude vycházet 
ze základní částky 399,-Kč bez DPH za opravy venkovní výstroje a u ostatních prací 
612,-Kč bez DPH za odpracovanou hodinu. 

Ostatní články Smlouvy na provádění servisu světelné signalizace v Rakovníku uzavřené dne 
12.5.1997 ve znění pozdějších dodatků zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží čtyři a zhotovitel 
dva stejnopisy. 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města dne 26.1.2011 usnesením č. 77/11. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

Tento dodatek byl uzavřen svobodně, vážně, bez nátlaku či nápadně nevýhodných podmínek. 
Účastníci tohoto dodatku smlouvy po jeho přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí sjeho 
zněním a na důkaz toho ho stvrzují vlastnoručními podpisy oprávnění zástupci obou smluvních 
stran. 

V Rakovníku dne: 4.2.2011 V Brandýse nad Labem dne: 3.2.2011 

Město Rakovník 
zast. starostou 

JTS CZ s.r.o. 



chronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 
iratele ověřeného výstupu (výtisku) 2 

[XČ 00215G603" dne 10.3.2010 v 13:54:43 pro zákonem 
obchodního rejstříku. EPVid:thbdf9nl5621je5j87 

V ý p i s 

z obchodního rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze 
oddil C, vložka 160993 

Datum zápisu: 27.ledna 2010 

Obchodní firma: JTS CZ s.r.o. 

Sídlo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 
Husova 1712, PSČ 250 01 

Identifikační číslo: 290 26 806 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikáni: 

- výroba, obchod a Služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 
ž ivno s ten ského z ákona 

Předmět činnosti: 

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Statutární orgán: 

jednatel: , r.č. 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 
den vzniku funkce: 17.února 2010 

jednatel: , r.č. 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 

den vzniku funkce: 17.února 2010 

Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. Pokud společnost 
uzavírá smlouvy nebo činí jiné právní úkony, na jejíchž základě 
se společnost zaváže plnit či přijmout závazek, jehož hodnota 
vyjádřená v penězích přesahuje částku 500.000,-Kč, jednají oba 
jednatelé společně. Při stanovení hodnoty závazku se vychází z 
výše peněžitého závazku bez DPH, u nepeněžitého závazku z jeho 
obvyklé hodnoty v čase a místě vyjádřené v penězích, u smluv 
uzavřených na dobu neurčitou z výše závazku, který vznikne 
společnosti za čtyři roky trvání smlouvy a u smluv uzavřených na 
dobu určitou z výše závazku, který vznikne společnosti za dobu 
trvání smlouvy. 

Společníci: 

, . r.č. 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, 
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oddil C, vložka 160993 

Vklad: 200 000,- Kč 
Splaceno: 100 % 
Obchodní podii: 100 % 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje 

Městský soud v Praze 

Obchodní rejstřík - výpisy platných 
Ověřuji pod pořadovým číslem 25001/00752, že tato listina, která vznikla 
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické 
podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje 
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické 
podobě. 

Ověřující osoba: 

V Brandýse nad Labem dne 10.03.2010 

Podpis 
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Dohoda 
o převodu práv a závazku 
uzavřená dne 30.12.2010 

mezi 

I. 
firmou Miloš Jansa. Husova 1712, Brandýs nad Labem 
zastoupenou 
IČO: 102171.18, DIČ 

a 
II. 
firmou JTS CZ s.r.o. 
Se sídlem: Husova 1712.250 01 Brandýs nad Labem 
zastoupenou jednatelem xxx a jednatelem xxx 
IČ; 29026806, DIČ: 

Předmětem této dohody je převod práv a závazků vyplývajících ze smluvních ujednání 
učiněných jménem firmy Miloš Jansa. 

Fyzická osoba xxx převádí práva, povinnosti a závazky vyplývající ze smluv 
uzavřených jménem firmy Miloš Jansa na firmu JTS CZ s.r.o. 

Právnická osoba JTS CZ S. r.O. přijímá bez výhrady práva, povinnosti a závazky vyplývající ze 
smluv uzavřených jménem firmy Miloš Jansa na firmu JTS CZ s.r.o. 

Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich 
pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují. Tato dohoda je vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 

V Brandýse nad Labem 30.prosince 2010 

Článek 1. 

Článek II. 

Článek III. 

jednatel 

jednatel 


