
DODATEK č. 13 - 2017

ke smlouvě mezi Statutárním městem Olomouc, se sídlem Horní náměstí, 771 27 Olomouc, zastoupeným 
primátorem Martinem Novotným, IC: 00 29 93 08 a Výstavištěm Flora Olomouc, a.s., se sídlem Wolkerova 
17, 771 11 Olomouc, zastoupeným předsedou představenstva Ing. Vladimírem Pokorným, IČ: 25 84 85 26 ze 
dne 29. 1. 2008.

I.
Předmětem Dodatku Č. 13 - 2017 je ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. na 
rok 2017, který obsahuje odsouhlasené ceny prací, které bude dodavatel, tj. Výstaviště Flora Olomouc, a. s. 
účtovat objednateli, tj. Statutárnímu městu Olomouc a je uveden v příloze č. 01 - 2017 a dále obsahuje plán 
nákladů zahradnického úseku VFO, a.s. a plán nákladů technického úseku VFO, a. s. na rok 2017, který 
vychází z rozpočtu schváleného Zastupitelstvem města Olomouce dne 19.12.2016.

II.
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na níže uvedeném:

1. Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. v roce 2017 je uveden v 
příloze č. 01 - 2017.

2. Plán nákladů zahradnického úseku VFO, a.s. a plán nákladů technického úseku VFO, a. s. na 
rok 2017 je uveden v příloze č. 02 - 2017.

3. Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly 1 odst. la) Smlouvy k zajištění
péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci je uveden v příloze č.
03 - 2017.

III.
Přílohami č. 01 - 2017, 02 - 2017 a 03 - 2017 se ruší přílohy č. 01 - 2016, 02 - 2016 a 03 - 2016, a to ceník prací 
a služeb pro rok 2016, plán nákladů zahradnického a technického úseku VFO, a. s. pro rok 2016 a soupis 
pozemků z roku 2016, které byly nedílnou součástí Dodatku č. 11 - 2016 a 12 - 2016 platné původní smlouvy 
uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a Výstavištěm Flora Olomouc, a. s. ze dne 29. 1. 2008.

IV.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Olomouci dne
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Přílohy :
01- 2017 Ceník prací a služeb na úseku péče o městské parky v areálu VFO, a. s. v r. 2017
02- 2017 Plán nákladů zahradnického úseku VFO, a. s. a plán nákladů technického úseku VFO, a.s.

na rok 2017

03 - 2017 Soupis pozemků (včetně objektů a staveb) ve smyslu kapitoly 1 odst. 1 a) Smlouvy 
k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci


