
DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 71 /2018/I/HOL
o zajišťování „zimní údržby ve městě Bílovec včetně místních částí “

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ: 
e-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
......................................, starostka města
..........................., odbor investic a údržby
majetku, tel.: ....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
...............................................

2. Zhotovitelem: SLUMBI spol.s r.o.
Opavská 828, 743 01

Zastoupený ve věcech smluvních: ................................., jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: .................................................
Bankovní spojení: KB expozitura Bílovec
Číslo účtu: .............................
DIČ: CZ64613771
IČO: 64613771
Telefon: ....................
e-mail: ..............................................
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 8967.
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 
71/2018/I/HOL uzavřené dne 15.10.2018 o zajišťování „zimní údržby ve městě 
Bílovec včetně jeho místních částí“ takto:

1



Článek IV. Specifikace a cena díla, 
bod 1. písmeno h) se nahrazuje textem:
V dostatečném časovém předstihu zajistit technickou a organizační přípravu, tj. 
zabezpečit dostatečné množství techniky, zajistil její bezvadný stav, zajistit u všech 
mechanizmů aplikaci systému GPS, vyčlenit dostatečný počet pracovníků, zajistit 
v rámci jiných právních subjektů možnost výpomoci. Za závazek plněný třetí osobou 
plně zodpovídá zhotovitel.

bod 2. se nahrazuje textem:
Cena za plnění předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran. Zhotovitel se 
zavazuje zajišťovat pro objednatele komplexní činnosti spojené se zimní údržbou. 
Zhotovitel v době, kdy budou realizovány jednotlivé výkony, nebude objednateli 
účtovat paušální částku v plné výši. V době, kdy budou uskutečňovány výkony a 
účtovány, bude paušál adekvátně snížen podle rozsahu výkonů mechanizmů a lidí na 
zimní údržbě. Tyto výkony budou účtovány dle ceníku za jednotlivé činnosti 
stanovené touto smlouvou.

bod 3. se doplňuje textem takto:
V majetku objednatele je sběrný vůz MERCEDES -  BENZ, SPZ 9T3 2255, včetně 
zimní nástavby (dále jen vůz), který je využíván k činnostem se zimní údržbou 
spojených. Zhotovitel se zavazuje pro objednavatele zajišťoval obsluhu, běžnou údržbu 
(mytí, doplňování provozních kapalin, nákup PHM, denní technickou údržbu apod.), 
garážování vozu po dobu daného zimního období.

Ceny za jednotlivé činnosti jsou stanoveny takto:
Uvedené ceny jsou bez DPH
Zajišťování nepřetržité zimní pohotovosti za měsíce 
listopad, prosinec, leden, únor a březen 
domácí pohotovost 
dispečerská činnost

Článek V. Platební a fakturační podmínky 
bod 2. se doplňuje textem takto:
Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací, tj. 
bude vystaven zakázkový list, který musí být objednatelem potvrzen. Součásti 
zakázkového listu bude rovněž jmenný soupis vykonávané pohotovosti za daný měsíc, 
bude uveden v hodinách, dále pak každý mechanismus bude mít u zakázkového listu 
přiložen výtisk ze systému GPS. který bude jeho součástí. V případě předělováni 
použitých materiálů. PHM. provozních kapalin, posypových materiálů apod. musí 
zhotovitel k fakturaci doložil rovněž původní fakturu, dodací list příslušného 
dodavatele.

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

250 000,00 Kč/měsíc

23,00 Kč/hod 
300,00 Kč/hod
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3. Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Tento dodatek byl schválen 24. schůzi rady města Bílovec dne 11.11.2019. usnesením č. 
RM/686/24/2019.

V Bílovci dne: 22. 11. V ( ^0 . dne:.21  T  208

......................................
starostka města

.............. ............. .....

Opavská ................................ 
100:646137..... . . . fi: CZ84613771 

■S556 41........., www.slumbi.c/

Ing. Miroslav Brímus ___
jednatel společnosti / /
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http://www.slumbi.c/

