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DODATEK číslo 1 KE SMLOUVĚ číslo ZC/0119004 
 o odvozu a využití/odstranění odpadu 

 

   
Poskytovatel:                    Čistá Plzeň, s.r.o. 
se sídlem:   Plzeň, Edvarda Beneše 430/23, PSČ 301 00 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22669 
IČ:    280 46 153 
DIČ:   CZ28046153 
Bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu 43-3711080207/0100  
   zastoupená jednatelem Otakarem Horákem 
 

Objednatel:   7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace 
se sídlem:  Brněnská 1040/36, Severní předměstí, 323 00 Plzeň 
zapsaný:  Pr 569 u Krajského soudu v Plzni 
IČ:   49777505 
DIČ:   … 
Bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu 4814460207/0100 
   zastoupená ředitelkou Mgr Blankou Hránkovou 

 
 
 
 

Článek I. 
Úprava smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 dle článku III smlouvy o odvozu a 

využití/odstranění odpadu číslo ZC/0119004 ze dne 9.1.2019. Nové znění specifikace rozsahu 
plnění tvoří přílohu číslo 1 tohoto dodatku a je součástí obchodního tajemství. 
 

2. Všechny ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
 
 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dne 
1.5.2019 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud tento dodatek splní podmínky pro uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru zašle správci 
poskytovatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech stejného znění a významu, přičemž 
každý z nich má hodnotu originálu, kdy zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a objednatel 
jeden (1) stejnopis. 

4. Smluvní strany tohoto dodatku shodně prohlašují a konstatují, že tento dodatek byl sepsán a 
jimi podepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její text před podpisem řádně 
přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí. 
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Článek III. 

Přílohy 
 

 
1. Specifikace rozsahu plnění 

 
 
 V Plzni dne ……… 
 
 
 Poskytovatel:      Objednatel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
     Čistá Plzeň, s. r. o.      7. základní  škola a mateřská škola Plzeň,            
             Otakar Horák  jednatel     Mgr Blanka Hránková                            
               
 
 

 
 
 


