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Dodatek č. 2
Smlouvy o bezpečnostních službách

č. SOD 211-005-10 ze dne 9.2.2011

I. SMLUVNÍ STRANY

(1) Hana Nováčkové IPO

se sídlem Kalvodova 8, 70900 Ostrava-Mariánské Hory, zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl A,
vložka 2349, IČ 22982426 , DIČ CZ516218270, bankovní spojení ČSOB, a.s., číslo účtu 182 883 771 / 0300

společně s

IPO SECURITY s.r.o.

se sídlem Kalvodova 816/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě,
oddíl C, vložka 10599, IČ 48400858 , DIČ CZ48400858,

zastoupeni Kajetánem Kučerou, na základě plné moci ze dne 20.10.2010

(dále jen „poskytovatel'1)

(2) Jihočeský kraj

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ 70890650, DIČ CZ70890650, bankovní spojení
ČSOB, a.s., Hroznová 1, České Budějovice 370 01, číslo účtu 199783072/0300, zastoupená Mgr. Jiřím

Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje

(dále jen „objednatel")

II. ZMĚNY PŮVODNÍHO ZNĚNÍ SMLOUVY

(1) Obě smluvní strany se s účinností od 1.7.2013 dohodly na následující změně Smlouvy o bezpečnostních
službách ze dne 9.2.2011 ve znění pozdějších dodatků (dále jen “smlouva”):

Dodatek č. 1 ke smlouvě se ruší v plném rozsahu.

Přílohy č. 3 a 5 smlouvy se nahrazují novým zněním.

(2) V ostatním zůstává původní znění Smlouvy o bezpečnostních službách ze dne 9.2.2011 ve znění
pozdějších dodatků beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Smluvní strany tohoto dodatku smlouvy po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s celým jeho obsahem.
Svým podpisem pod tímto dodatkem smlouvy stvrzují, že se dohodly na celém jeho obsahu a že byl
sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.

(2) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a
účinnosti dnem 1.7.2013. Jeho nedílnou součástí jsou Přílohy č. 3 a 5 ke smlouvě ve znění tohoto
dodatku.

(3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

IV. PODPISY ZÁSTUPCŮ SMLUVNÍCH STRAN

za poskytovatele: za objednatele:

v Českých Budějovicích dne
1 0 -08- 2013

Kajetái i Kučera

na zák adě plné moci ze dne 20.10.2010

Dodat ík č. 2 ke Smlouvě o bezpečnostních službách č. S<
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