
741/OKS/D27/20 

 

DODATEK  č. 27 

 
ke smlouvě o dílo č. E/380/DHR/97 

 

 

Část A. 

Smluvní strany 

 
Objednatel    Havířov, statutární město 

      Svornosti 2/86 

      736 01 Havířov-Město 

 

Oprávněný zástupce objednatele  

a) ve věcech smluvních  XXXXX 

                                                            

b) ve věcech technických  XXXXX 

      

bankovní spojení   XXXXX  

č. účtu:     XXXXX 

ID datové schránky                            7zhb6tn 

IČ     00 29 74 88 

DIČ     CZ00297488 
(Není zapsán v obchodním rejstříku) 

 

 

 

Zhotovitel    Technické služby Havířov a.s. 
     Karvinská 66/1461 

     736 29 Havířov-Město 

 

Oprávněný zástupce 

Zhotovitele    XXXXX 

      

bankovní spojení   XXXXX 

č. účtu:     XXXXX  

ID datové schránky                            dyjtrwn 

IČ     25 37 56 01 

DIČ     CZ 25375601 
(zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka č. 1664) 

 

 

 

Část B. 

Identifikace původní smlouvy 

 
Smluvní strany uzavřely dne  30.6.1997 smlouvu o dílo č.  E/380/DHR/97, ve  znění  dodatku   
č. 1 (1141/D1/MH/2000), dodatku č. 2 (E/178/D2/MH/01), dodatku č. 3 (E/1588/D3/MH/01), 
dodatku č. 4 (E/26/MH/D4/03), dodatku č. 5 (E/197/OMH/03/D5), dodatku č. 6 



(E/1561/OMH/03/D6), dodatku č.7 (E/161/D7/OMH/04), dodatku č. 8 (E/1299/D8/OMH/04), 
dodatku č. 9 (E/1070/D9/OMHD/05), dodatku č. 10 (E/950/D10/OMHD/06), dodatku č. 11 
(E/778/D11/OMHD/07), dodatku č. 12 (1130/D12/OKS/08), dodatku č. 13 
(1483/D13/OKS/09), dodatku č. 14 (1186/D14/OKS/10), dodatku č. 15 (1897/D15/OKS/11), 
dodatku č. 16 (2260/D16/OKS/12),  dodatku č. 17 (1412/D17/OKS/13), dodatku č. 18 
(1051/D18/OKS/14), dodatku č. 19 (1192/D19/OKS/14), dodatku č. 20 (737/D20/OKS/15), 
dodatku č. 21 (1135/D21/OKS/15), dodatku č. 22 (161/OKS/D22/2016), dodatku č. 23 
(2/D23/OKS/17), dodatku č. 24 (997/D24/OKS/17), dodatku č. 25 (924/D25/OKS/18) a 
dodatku č. 26 (965/D26/OKS/19) dále jen ”původní smlouva“. 
 
 

Část C. 
Změna obsahu původní smlouvy 

 
Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy: 
 

Z důvodu příznivých klimatických podmínek v roce 2020 a z toho plynoucí nižší nákladovosti 

na provádění zimní údržby se smluvní strany dohodly na snížení celkové paušální částky 

stanovené pro rok 2020 ve výši 12 871 616 Kč bez DPH (DPH bude připočteno dle sazby 

platné legislativy) o částku 1.998.141,67 Kč bez DPH. Tímto dochází k následující změně 

původní smlouvy: 

 

 

Změna č. 1 

Mění se znění ”Čl. II. Cena“ odst. 2. původní smlouvy, který nově zní takto: 

 

2. Smluvní strany se dohodly tak, že cena za provádění zimní údržby v r. 2020 je stanovena 

jako paušální částka 10.873.474,33 Kč bez DPH. DPH bude připočteno dle sazby platné 

legislativy. 

 

Změna č. 2 

Mění se ”Čl. II. Cena“ druhý odst. 2. původní smlouvy, z důvodu snížení paušální částky na 

provádění zimní údržby v r. 2020 (viz. změna č. 1), který nově, označený jako odst. 3., zní 

takto::  

 
3. Objednatel se zavazuje k postupné úhradě sjednané paušální částky na provádění zimní     

údržby v r. 2020, a to takto:  
k 10.1.2020  částka 2.574.323,20 Kč bez DPH 
k 10.2.2020  částka 2.574.323,20 Kč bez DPH 
k 10.3.2020  částka 2.574.323,20 Kč bez DPH 
k 10.11.2020  částka 2.574.323,20 Kč bez DPH 
k 10.12.2020  částka    576.181,53 Kč bez DPH 

 

Změna č. 3 

Mění se „Čl. II. Cena“ odst. 4 původní smlouvy z důvodu snížení celkové paušální částky a 

změny výše jejich dílčích částí, který nově zní takto: 

2. Dnem úhrady se rozumí datum odepsání dílčí části paušální částky z účtu objednatele.  

 

3. Změna č. 4 

4. Mění se příloha č. 2 Ceník poskytovaných služeb v roce 2020 část ”Údržba a opravy 

komunikací vč. příslušenství“ položka „ZIMNÍ ÚDRŽBA“ původní smlouvy, kdy se 



nahrazuje částka 12 871 616 Kč bez DPH novou částkou 10.873.474,33  Kč bez DPH, jak 

je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 27.  

 

 

 

Část D. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. K uzavření tohoto dodatku č. 27 má objednatel souhlas Rady města Havířova ze dne  

5.10.2020 usnesení č. 2468/56RM/2020   
 
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a dodatek č. 27, vč. přílohy, je nedílnou 

součástí původní smlouvy. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 27 bude veden v evidenci smluv Magistrátu 

města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 27 nepovažuje 

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

jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
4. Tento dodatek č. 27 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/.  

Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 27 v registru smluv do 15 dnů od uzavření 
tohoto dodatku č. 27. 
Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

dodatku č. 27 v registru smluv. 
 
5. Tento dodatek č. 27 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho 

podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tento dodatek č. 27 nabývá po 
uveřejnění v registru smluv. 

  
6. Dodatek č. 27 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 
 
 
 
Příloha 1 – Ceník poskytovaných služeb pro rok 2020 (část Údržba a opravy komunikací  
                   vč. příslušenství, položka ZIMNÍ ÚDRŽBA) 
 

 

 

 

Havířov: 8.10.2020     Havířov:  20.10.2020 

 

Za objednatele:                                                          Za zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………………….….. ………………………………… 

XXXXX      XXXXX 

 

https://smlouvy.gov.cz/

