
 
 

   DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

na zajištění čištění a zimní údržby místních komunikací, údržby veřejné 
zeleně, hřbitova, dešťových vpustí, dopravního značení a veřejného 

osvětlení,  
 

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
Číslo smlouvy: 504/13/S/OŽP/6 

 
 

I.  
Smluvní strany  

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

zastoupený: Ing. Stanislavem Orságem, starostou 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ: 00299529 
DIČ: CZ 00299529 
 
dále jen „objednatel“ 

 

 
a 
 
2. Zhotovitel:                                                            Marius Pedersen a.s. 

zastoupený: oblastním manažerem   
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 
IČ:   42194920 
DIČ: CZ42194920 

 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové oddíl B, vložka 389 

dále jen „zhotovitel“  
 

II.  
Změna smlouvy  

 
(1)  Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. 504/13/S/OŽP ze dne 30.12.2013 

je v souladu s ustanovením čl. V. odst. 3. této smlouvy vzájemná dohoda 
zhotovitele s objednatelem o úpravě ceny o indexy odpovídající meziroční 
změně cen podle oficiálních údajů vydaných Českým statistickým úřadem. Jedná 
se o index za kalendářní rok 2018 ve výši 2,1 %.  

 



(2)  Na základě skutečností uvedených v předchozím odstavci je upravena cena ze 
zajištění provozu hřbitova, a to na částku 4.742 Kč/měsíc bez DPH, s DPH 5.738 
Kč/měsíc. 

 
(3)  Upravená cena je platná od 01.02.2020. 
 

III.  
Závěrečná ustanovení  

 
(1)  Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu z nichž 

jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.  
 
(2)  Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah dodatku není obchodním tajemstvím a 

smluvní strany mohou dodatek zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají 
z obecně závazných právních předpisů. 

 
(3)  Smluvní strany souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněna v registru smluv dle 

příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 
(4)  Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 

registru smluv splní objednatel, Město Šternberk. 
 
 
Doložka: 
Doložka platnosti právního jednání města dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku Rada města Šternberka 
usnesením č. 1056/26 ze dne 20.01.2020. 
 
 
Ve Šternberku dne 29.01.2020  
 
Objednatel:      Zhotovitel: 
 
 
   
…......................………..…………….  ................................................…… 
Město Šternberk     Marius Pedersen a.s.  
Ing. Stanislav Orság, starosta                  oblastní manažer   
 


