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D O D A T E K č. 1  

ke smlouvě o organizování veřejné služby 

č. ZUH-VS-2/2019 

 

 

uzavřená mezi 
 
Českou republikou - Úřadem práce České republiky 
zastupující osoba:  Ing. Roman Veselý, ředitel Kontaktního pracoviště Uherské Hradiště 
sídlo:    Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 
IČO:    72496991 
adresa pro doručování:  Na Morávce 1215, 686 52 Uherské Hradiště 1 

ID Datové schránky:  qcvzpyu 

(dále jen „Úřad práce“) na straně jedné 

a 

organizátorem:  Město Uherské Hradiště 
zastupující osoba:  Mgr. Josef Botek, tajemník MěÚ 
sídlo:    Masarykovo náměstí č.p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 
IČO:    00291471 
ID Datové schránky:  ef2b3c5 

 

(dále jen „organizátor“) na straně druhé. 
 
 

 

Článek I 

Účel dodatku 

Účelem tohoto dodatku je úprava výše uvedené smlouvy uzavřené mezi Úřadem práce ČR 

a organizátorem. 

 

Článek II 

Předmět dodatku 

Dosavadní text článku II.1 smlouvy se nahrazuje textem: 

II.1  Organizátor se zavazuje vytvořit níže uvedené pozice pro výkon veřejné služby na dobu od 1.7.2019 

do 30.11.2020: 

 

Činnost 

Maximální počet 

pozic pro výkon 

veřejné služby* 

činnosti při zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství 20 

*maximální počet vykonavatelů VS v jednom okamžiku na uvedené činnosti 

 

 

 

 



ÚP ČR OSÚ-S 15  2/2     
 

 

Článek III 

Další ujednání 

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá na základě 

předchozího znění smlouvy před datem účinnosti tohoto dodatku. 

2. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Úřad práce ČR a jedno 

vyhotovení organizátor. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání a že byly 

seznámeny s veškerými právy a povinnostmi, které pro ně vyplývají z tohoto dodatku. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Dodatek, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění. Dodatek, na nějž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím 
Registru smluv, nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami nebo dnem, 
který si smluvní strany v dodatku sjednají. 

 

 

 

V Uh. Hradišti dne 
 

 

 

 
 

.................................................................. .................................................................. 
Mgr. Josef Botek 

tajemník MěÚ 
Ing. Roman Veselý 

ředitel Kontaktního pracoviště Uherské Hradiště 
  

  
  

 
 
 
 
 
Za Úřad práce vyřizuje: xxx 
Telefon: xxx 
e-mail: xxx 


