
Dodatek č.1 
ke smlouvě o zajištění přepravy jídel 

 
 

D I. 
Smluvní strany 

 
1. Dodavatel: Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice 
  IČO: 60741490  
  tř. Osvobození 1388, 765 02  Otrokovice 
  zastoupená Ing. Jiřím Ondrášem, jednatelem společnosti 
  zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18385 
  (dále jen dodavatel 
 
2. Odběratel: Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace 
  IČO: 75020203 
  Jana Žižky 1356, 765 02  Otrokovice 
  zastoupená Bc. Magdou Zycháčkovou, ředitelkou 
  (dále jen odběratel) 
 
 

D II. 
Obsah dodatku 

1. Ustanoveními tohoto dodatku dochází ke změnám ve smlouvě o zajištění přepravy jídel 
uzavřené mezi smluvními stranami. 

2. Ve smlouvě o zajištění přepravy jídel uzavřené mezi smluvními stranami dne 29.7.2013 se 
mění Článek II. a IV. tak, že se tyto články nahrazují následujícím zněním: 

 
II. 

Předmět smlouvy 
1. Dodavatel se zavazuje zajišťovat přepravu jídel (svačiny a obědů) pro odběratele, a to za 

podmínek stanovených touto smlouvou. 
2. Strava bude přepravována z odloučeného pracoviště školní jídelny Hlavní 1159 do 

odloučeného pracoviště mateřské školy K. H. Máchy 266. 
3. Strava bude přepravována hromadně v přepravních termonádobách dle norem platných pro 

zařízení školního stravování. 
4. Stava bude přepravována pouze v pracovní dny v době od 6,45 do 7,30 hodin dopolední 

svačina a v době od 10,45 do 11,30 hodin oběd. Po přepravě jídla převeze dodavatel prázdné 
termonádoby z předcházejícího dne zpět do odloučeného pracoviště školní jídelny Hlavní 
1159. 

5. Po dobu uzavření školní jídelny, případně celé mateřské školy např. ve školní prázdniny 
nebude dodavatel přepravu zajišťovat. Odběratel je povinen dodavateli nahlásit minimálně 3 
dny předem, ty dny, kdy bude školní jídelna uzavřena a přeprava stravy nebude zajišťována. 

 
IV. 

Cena za provedenou službu 
1. Smluvní strany se dohodly na ceně za přepravu jídel v rozsahu stanoveném dle Čl. II této 

smlouvy a to ve výši 348,- Kč/den. Cena je uvedena bez DPH, ke stanovené ceně bude 
připočtena platná sazba DPH. 

2. Platba se provádí v měsíčních splátkách na základě faktury vystavené dodavatelem. 



3. Faktura je splatná do 10 dnů od jejího doručení odběrateli. V případě prodlení odběratele 
s uhrazením faktury, činí úroky z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
D III. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.9.2014. 
2. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí s celým zněním tohoto dodatku. 
3. Ostatní ustanovení smlouvy o zajištění přepravy obědů zůstávají v platnosti beze změny. 
4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Otrokovicích dne ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….     …………………………………………… 
  dodavatel       odběratel 


