
Dodatek č. 18 

ke Smlouvě o čistění města a údržbě komunikací 

 
 
Technické služby Třeboň s.r.o. 
IČ: 62502735, DIČ: CZ62502735 
se sídlem Rybářská 811, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4823 
zastoupená Petrem Tětkem, jednatelem  
Bankovní spojení: xxxxx 
č. účtu: xxxxx 
na straně jedné jako dodavatel (dále jen „dodavatel“) 
 
a 
 
Město Třeboň 
IČ: 00247618, DIČ: CZ00247618 
se sídlem Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 
zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města 
Bankovní spojení: xxxxx 
č. účtu: xxxxx 
na straně druhé jako odběratel (dále jen „odběratel“) 
 
dodavatel a odběratel jsou dále označováni jednotlivě jako „smluvní strana“ nebo společně též jako 
„smluvní strany“ 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 

Dodatek č. 18 ke Smlouvě o čistění města a údržbě komunikací (dále jen „dodatek“) 
 

 

Čl. I 
Předmět dodatku 

 
A. Smluvní strany se na základě tohoto dodatku dohodly, že dochází ke změně čl. I odst. 1 a 2 Smlouvy 

o čištění města a údržbě komunikací ze dne 16.07.2003 ve znění pozdějších dodatků, když jeho 
dosavadní znění nahrazují tímto: 

 
1. Město Třeboň je vlastníkem místních komunikací na území města Třeboně a místních 

částí. 
 
2. Dodavatel se zavazuje odběrateli k provádění činností: 

- strojní metení komunikací (vozovky, chodníky, parkoviště) 
- ruční čištění komunikací – celoroční úklid centra města (bran, průchodů, parků, zelených pásů, 

při kulturních akcích), v místech nepřístupných strojnímu čištění, parkovacích míst 
- mytí bran a prostranství – (pátek a pondělí v měsících duben až říjen), mytí podloubí (2x za letní 

sezónu) 
- čištění a opravy uličních vpustí 
- odplevelení dlažby 
- údržba a opravy komunikací 
- údržba a opravy svislého dopravního značení 
- obnova vodorovného dopravního značení 
- čištění příkopu okolo stezky Holičky (2x ročně) 
- údržba a čištění mostů 4x ročně (most Hrádeček, N. Hlína – Vítek, Stará Hlína – Hvízdalky, 

Vodárenská ulice) 
- údržba stezky Třeboň–Nová Hlína 
- zimní údržba komunikací – příprava mechanizace, zabezpečení pohotovosti (v období od 01.12. 

do 31.03.) 
- zajištění posypového materiálu 
- provádění zimní údržby podle Operačního plánu zimní údržby 

 
 



B. Smluvní strany se na základě tohoto dodatku dohodly, že dochází ke změně čl. III Smlouvy o čištění 
města a údržbě komunikací ze dne 16.07.2003 ve znění pozdějších dodatků, když jeho dosavadní 
znění nahrazují tímto: 

 
1. Cena za realizaci sjednaného plnění pro rok 2020 je stanovena dohodou mezi smluvními 

stranami dle ceníku (Ceník použití mechanizace, služeb a výkonů pro smluvní činnosti), 
který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

 
2. Fakturaci (daňový doklad) za skutečně provedené a oprávněnou osobou odběratele 

potvrzené a převzaté práce za období kalendářního měsíce, vyhotoví dodavatel vždy do 
15. dne následujícího měsíce, při respektování stanovených cen mezi smluvními stranami. 
Přílohou faktury bude předmětný soupis provedeného plnění v položkovém členění 
a s jednotkovými cenami. 

 
C. Smluvní strany se na základě tohoto dodatku dohodly, že dochází ke změně čl. IV  Smlouvy o čištění 

města a údržbě komunikací ze dne 16.07.2003 ve znění pozdějších dodatků, když jeho dosavadní 
znění nahrazují takto: 

 
1. Jednotlivé činnosti uvedené v čl. I odst. 2 Smlouvy ve znění tohoto dodatku, budou 

prováděny na základě týdenních plánů činností vyhotovených odběratelem, s výjimkou 
havarijních stavů. 

 
 

Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o čištění města a údržbě komunikací ze dne 16.07.2003 ve znění 

pozdějších dodatků, se nemění.  
2. Tento Dodatek č. 18 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 

dvou (2) vyhotoveních. 
3. Tento Dodatek č. 18 byl schválen Radou města Třeboně usnesením č. 131/2020-34 ze dne 

03.03.2020. 
4. Zveřejnění úplného znění tohoto dodatku v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí odběratel, a to v případě, že je zákonem 
o registru smluv zveřejnění tohoto dodatku vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že 
souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.  

5. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují smluvní strany svůj vlastnoruční podpis. 
 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Ceník použití mechanizace, služeb a výkonů 

 

 

 
V Třeboni 10.03.2020     V Třeboni 10.03.2020 
     
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Jan Váňa, starosta    Petr Tětek, jednatel 
za odběratele      za dodavatele 

 


