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KRAJE

Dodatek č. 1

Smlouvy o poskytování služeb
Č. KRPE-96654/ČJ-2018-1700VZ

uzavřené dne 20. 12. 2018
dle § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na veřejnou zakázku s názvem
,,Praní a čištění prádla 2019 - 2020"

(dále jen ,,dodatek č. 1 smlouvy")

l. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
název:
sídlo:
zastoupený:
lČ:
DIČ,
právni forma:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Ing. Stanislav Rychtecký, vedoucí odboru správy majetku
72050250
CZ72050250
organizační složka státu
ČNB
11234881/0710

tel., e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

Poskytovatel:

název: Prádelny a čistírny Náchod a.s.
sídlo: Jugoslávská 20, 547 01 Náchod
zastoupený:
lČ: 46504991
DIČ: CZ46504991
bankovní spojení: čsob a.s.
číslo účtu: 187689652/0300
kontaktní osoba:
telefon, e-mail:
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 657
(dále jen ,,poskytovatel") k

l



l. Předmět dodatku

1. Z důvodu změny kontaktních osob objednatele se upravují údaje ve Smlouvě o poskytováni
služeb č. KRPE-96654/ČJ-2018-1700VZ takto:

a) v článku l. SMLUVNÍ STRANY - Objednatel
se vypouští text

kontaktní osoba:
tel., e-mail.'

a nahrazuje se novým textem
kontaktní osoba:
tel., e-mail.'

b) v článku Ill. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ
se vypouští text

6) Rekreační zařízeni STROMOVKA, Dolní Malá Úpa 123, 542 27 Dolní Malá Úpa
kontaktní osoba:

a nahrazuje se novým textem
6) Rekreační zař/zenl STROMOVKA, Dolní Malá Úpa 123, 542 27 Dolní Malá Úpa

kontaktní osoba:

Il. Závěrečná ustanoveni

1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako
druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 smlouvy uveřejní v registru smluv Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění
v registru smluv doručeno elektronicky.

3. Smluvní strany prohlašuji, že dodatek č. 1 smlouvy uzavÍrajÍ vážně a na základě jejich
svobodné vůle a rozumí jeho obsahu.

4. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden
obdrží prodávajÍcÍ a jeden kupujícL

V Pardubicích dne... .2:::ťó\;fĽsTÝ/pQ:,:,

Objednatel Š? " "?, "".·0
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Rychte
vedoucí dboru správy majetku

V Náchodě dne 4zä. 2o^'í
a čistírnyPoskytovatel Náchod a.s.

47 01 Náchod
CZ4650499'
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PRÁDELNY A ČISTÍRNY NÁCHOD a. S.
Jugoslávská 20

547 01 NÁCHOD

Plná moc

Obchodní společnost Prádelny a čistírny Náchod a.s., se sídlem jugoslávská 20, Staré
Město nad Metuji, 547 01 Náchod, lČ 46504991, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 657, zastoupená společně svými třemi
členy představenstva, a

uděluje tímto

plnou moc

panu
k zastupováni společnosti při niže uvedených jednáních týkajících se společnosti.

V rámci uvedeného zmocněni je zmocněnec oprávněn jednat s fyzickými a právnickými
osobami, orgány státní správy a samosprávy, přijímat doručované písemnosti, podávat
návrhy, žádosti a jiná podáni včetně opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů státní
správy a samosprávy, uzavírat obchodní smlouvy týkající se předmětu podnikání firmy,
kterým je praní prádla a čištění oděvů za obvyklé ceny, činit právní jednání vyp|ývajĹcÍ ze
závazkových vztahů včetně podávání výpovědí či odstoupení od smluv, měnit a ukončovat
závazkové vztahy. Dále pak zastupovat výše uvedenou společnost při žádosti o podporu z
dotačních programů.
Tuto plnou moc udělují zmocnitelé i v rozsahu práv a povinností podle zákona č. 90/2012 Sb.
o obchodních společnostech a družstvech, zákoníku práce, občanského zákoníku,
živnostenského zákona, zákona o notářích a jejich činnosti, správního řádu a zákona o
správě daní a poplatků.

Tato plná moc výslovně nezahrnuje zastupování při nabývání a zatěžování nemovitostí
jménem zmocnitele.

V Náchodě, dne 4 "r. 2u/"/
Prádelny a čistírny Náchod a.s.

Uvedené zmocnění přijímám:

V Náchodě, dne 2 2. ci "7
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Uvěhvaci dokžka pro legalizaci Pcíŕ,č.
Podle ověŕovací knihy posty: Trutnov 4
y]astnôrUčně pMepsaí:
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Běžné číslo Qvěřovacl knihy O - l '"5l /2019
Ověřuji, žě:
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Běžné číslo ověřovací knihy O " ' iS qJ2019
Ověřuji, že:
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