
                                                                                      979/D4/OKS/19 

DODATEK Č. 4 
k mandátní smlouvě 

(číslo smlouvy mandanta: 72/MH/01) 
 

 Část A 
Smluvní strany 

 
1. Mandant:   statutární město Havířov 
se sídlem:   Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 
Oprávněný zástupce: 
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro  investice  

a chytré město 
- ve věcech technických: Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb 

Ing. Zdena Mayerová, vedoucí oddělení údržby veřejných  
    prostranství odboru komunálních služeb  
IČO:     00297488 
DIČ:     CZ00297488 
ID datové schránky:     7zhb6tn 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu:               27-1721604319/0800 
není zapsán v obchodním rejstříku 
(dále jen „mandant“) 
 
  
1. Mandatář:                 Technické služby Havířov a.s. 

se sídlem:   Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov-Město 

 

Oprávněný zástupce 

- ve věcech smluvních: Ing. Ludvík Martínek, na základě plné moci ze dne 11.2.2019   

- ve věcech technických: Marie Zárubová                      

IČO:    25375601 

DIČ:    CZ25375601 

ID datové schránky:                   dyjtrw 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   18332791/0100 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1664  

(dále jen „mandatář“) 

 

dále také obecně „smluvní strany“ 

 

 

Část B 

Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 9. 2. 2001 mandátní smlouvu (číslo smlouvy mandanta 

72/MH/01), na základě které byl mandatář pověřen uzavírat smlouvy o nájmu hrobových míst 

a vybírat úhradu za poskytované služby od fyzických osob, ve znění dodatku č. 1 (číslo 

dodatku mandanta 1589/D1/MH/01) ze dne 28. 12. 2001, dodatku č. 2 (číslo dodatku 

mandanta OPS/97729/08) ze dne 13. 4. 2004 a dodatku č. 3 (číslo dodatku mandanta 

E/322/D3/MJP/04) ze dne 3. 2. 2004 (dále jen „původní smlouva“). 
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Část C 

Změna obsahu původní smlouvy  

 

Změna č. 1: 

Usnesením  Zastupitelstva města Havířova č. 7/1ZM/2018 ze dne 5.11.2018 byl do funkce  

náměstka primátora pro investice a chytré město zvolen Ing. Bohuslav Niemiec. 

Z důvodu organizační změny se změnil oprávněný zástupce mandanta ve věcech technických.   

Tímto Dodatkem č. 4 se proto mění v úvodním ustanovení původní smlouvy na straně 

mandanta oprávněný zástupce ve věcech smluvních a technických takto: 

1.  Mandant : statutární město Havířov 

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01  Havířov- Město 

Oprávněný zástupce 

- ve věcech smluvních:      Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a 

chytré město  

- ve věcech technických: Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb 
Ing. Zdena Mayerová, vedoucí oddělení údržby veřejných  

 prostranství odboru komunálních služeb  
 

 

Změna č. 2: 

Z důvodu změny výše ceny nájemného hrobových míst a ceny za správu hřbitovů se mění od 

1.1.2020 čl. II. Ceny původní smlouvy a nově zní takto: 

 

1.  Výše nájemného u nájmu hrobových míst a výše cen služeb spojených s provozováním 

pohřebišť: 

 

město pronájem pohřebiště 
pronájem 1m2/rok 

bez DPH 

služby 1m2/rok 

vč. DPH 

kolumbária  

1 schránka 

Havířov   Havířov-Šumbark       

  hrobové místo   40,00 Kč 35,60 Kč   

  urnové místo   40,00 Kč 35,60 Kč   

  vsypové místo   20,00 Kč 35,60 Kč   

  
kolumbárium 

      

první pronájem               

1 400,00 Kč/10 let  

        

další pronájem                 

400,00 Kč/10let 

    ostatní pohřebiště *       

  hrobové místo   20,00 Kč 35,60 Kč   

  urnové místo   20,00 Kč 35,60 Kč   

*Ostatní pohřebiště - Nový komunální hřbitov, Starý komunální hřbitov a Malý katolický hřbitov v Prostřední 

Suché a hřbitov v Havířově – Bludovicích: 

- na těchto pohřebištích nejsou vsypová místa ani kolumbária 

 

Ceny za správu hřbitovů: 

a) správa 1 hrobového místa   79,50 Kč bez DPH/rok 

b) správa 1 vsypového místa    26,50 Kč bez DPH/rok  

c) správa 1 urnového místa v kolumbáriu  53,00 Kč bez DPH/rok 

Mandatář je oprávněn účtovat mandantovi po ukončení běžného měsíce 1/12 ročního 

paušálu. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení mandantovi. 
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2. Ostatní účelně vynaložené náklady uhradí mandant mandatáři do 30-ti dnů od jejich 

vyúčtování, pokud je mandatář prokáže potřebnými účetními doklady nebo nebude-li 

pochyb, že je vynaložil.  

 

Část D 

Závěrečné ujednání 

 

1. Uzavření tohoto dodatku č. 4 schválila Rada města Havířova dne 30. 9. 2019 č. usnesení 

1243/RM/2019, kterým byly stanoveny ceny nájemného hrobových míst na pohřebištích 

ve vlastnictví statutárního města Havířova. Ceník poskytovaných služeb pro rok 2020 - 

Správa hřbitovů schválila Rada města Havířova dne 2. 12. 2019, č. usnesení 

1469/32RM/2019, bod 1. 

 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a dodatek č. 4 je nedílnou součástí původní 

smlouvy. 

 

3. Mandatář bere na vědomí, že tento dodatek č. 4 bude veden v evidenci smluv Magistrátu 

města Havířova. Mandatář prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 4 

nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

4. Tento dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Mandant 

zajistí zveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření tohoto 

dodatku č. 4. 

Mandant se zavazuje uvést ID datové schránky mandatáře do formuláře pro uveřejnění 

dodatku č. 4 v registru smluv. 
 
5. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho 

podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tento dodatek č. 4 nabývá po 

uveřejnění v registru smluv, a to dnem 1. 1. 2020. 

 

6. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

 
 

Havířov 18. 12. 2019     Havířov 19. 12. 2019 
 
Za mandanta:                 Za mandatáře: 
 
 
 
 
......................................................                               .................................................... 
Ing. Bohuslav Niemiec               Ing. Ludvík Martínek  
náměstek primátora pro investice   ředitel společnosti 
a chytré město  
 
 

https://smlouvy.gov.cz/

