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  Dodatek č. 22 ke smlouvě o dílo  č.2007 
        číslo objednatele: dodatek č. 2300/SD/00020/19 ke smlouvě o dílo číslo 2300/0029 

 
                                                 I. 
                                                  Smluvní strany 
 
1. Objednavatel:  Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor 
               zastoupené místostarostkou Ing. Michaelou Petrovou 
   IČ: 00253014      DIČ: CZ00253014                  

Bankovní spojení: ČSOB č.ú. 271993243/0300 
 
2. Zhotovitel:  Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor, 
              zapsána v Rejstříku. v Čes. Budějovicích - C 4797 dne 1.1.1995   
   zastoupené jednatelem xxxxxx xxxxxxxxxx 
                          IČ: 62502565    DIČ: CZ62502565  
                          Bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú. 700846349/0800 
 
      
1. Předmětem smlouvy je: 
a) odstraňování závad ve schůdnosti na přechodech pro chodce, na místních komunikacích                                              
a průjezdních úsecích silnic města, místních komunikací určených výhradně pro chodce a chodnících místních 
komunikací, ohrožující bezpečnost chodců a účastníků silničního provozu, včetně závad na svislém dopravním 
značení ohrožující bezpečnost silničního provozu (P2, P4, P6, A12). 
b) provádění odkladné běžné údržby místních komunikací. 
  

1. článek IV./1.  se nahrazuje  tímto novým zněním: 
1. Cena díla je stanovena dohodou podle zák.č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
 pro rok 2020 je stanovena ve výši do 10.000.000,- Kč včetně sazby DPH platné k 1.1.2020.              
 
Cena  pro následující roky bude vždy stanovena dodatky.   
 

2. Na základě výslovné dohody obou smluvních stran se doplňuje článek VIII. o bod 5. Závěrečná ustanovení:  
 
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, 
přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení 
článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  
 
Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry 
a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.  
 
Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje za 
účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních 
stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o zpracování osobních údajů naleznete 
na oficiálních webových stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo 
v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 
 
 

http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246
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Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu 
§2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje povinnost uveřejnit 
ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění 
v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu 
k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této 
smlouvy.  
 
V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, 
objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje 
svoje DIČ. 
 
 
Ostatní články zůstávají beze změny. 
 
 
V Táboře dne 18.12.2019     V Táboře dne 18.12.2019 
 
 za objednavatele:      za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
   ............................                                    .......................... 
Ing. Michaela Petrová     xxxxxx xxxxxxxxx 
  místostarostka města             jednatel TST s.r.o.  
  
 


