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Dodatek č. 2 Smlouvy o provedení činností
uzavřená dle § 2586 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník

Statutární město Prostějov,
náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
00 28 86 59
Ing. Miladou Sokolovou, náměstkyní primátora, dle plné moci ze dne 14.11.2018

Objednatel:
se sídlem:
IČ:
zastoupený:

bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: ČSOP RS Iris
se sídlem: Husovo nám. 67, Prostějov
IČ:00116670
bankov
č. účtu:
zastoupený: Mgr, Eva Zatloukalová
zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 49111
(dále jen "zhotovitel")

jinak též "smluvní strany”,

uzavřeli níže uvedeného dne tento

Dodatek č.2 ke Smlouvě o provedení činností ekologické výchovy a osvěty v roce 2020 a 2021

V souladu s ujednáním v článku V. Závěrečná ustanovení, odstavce 5.2 smlouvy o dílo č. objednatele
PVMU 49295/2020 40 ze dne 18.5.2020, jejímž předmětem jsou činnosti ekologické výchovy a osvěty
v roce 2020 a 2021 se mění následující texty výše uvedené smlouvy takto:

1.

Či. 1 Předmět smlouvy nahrazuje novým textem, který zní:

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že provede činnosti (dále jen "dílo") specifikované
v této smlouvě a v příloze č. 1 k této smlouvě "Plán akcí ekologické výchovy, vzdělávání
a osvěty", který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dílo bude provádět zhotovitel v průběhu roku
2020 a 2021 v časovém rozvržení uvedeném v příloze č. 1 Dodatku č.2 smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje provést v roce 2020 a 2021 tyto akce:

a) programy pro školy
■ 500 programů pro děti MŠ a ZŠ v délce 60 min.
■ 330 programů pro žáky ZŠ a studenty SŠ v délce 90 min.

b) ekologické výukové programy pro veřejnost
- 20 akcí pro rodiče s dětmi
■ 10 akcí pro seniory

c) výukový seminář pro učitele
• 6 akcí se zaměřením geologie, voda

d) osvětové akce na nám TGM

■ 1x den Země
■ 2x den životního prostředí
= 2x den stromů

1.1.

1.2.
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ČI. II. Cena a platební podmínky se nahrazuje původní text odstavce 2.1 novým textem, který
zní:

II. Cena díla a platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni díla specifikovaného ve článku I. odstavci
1.2 celkovou cenu za dílo, sjednanou mezi smluvními stranami dohodou, a to 1 200 400,-Kč.
V roce 2020 bude vyplacena částka 500 400,00 Kč, neboť v roce 2020 je odučeno 80 programů
pro ZŠ a studenty SŠ. V roce 2021 bude odučeno 250 programů pro ZŠ a studenty SŠ.
Osvětová akce den Země je v roce 2020 zrušena bez náhrady z důvodu zákazu společenských
akcí v nouzového stavu (Covid). Celková částka za dva roky (2020 a 2021) je 1 200 400 Kč bez
DPH. Tato celková cena za dílo sestává ze sjednaných cen za jednotlivé činnosti uvedené v bodě
1.2 a příloze č. 1. této smlouvy a bude vyplacena v této maximální výši pouze za provedení
veškerých činností specifikovaných v bodě 1.2 smlouvy a příloze č. 1 smlouvy.

2.1.

ČI. V. Závěrečná ustanovení se nahrazuje původní text odstavce 5.9 novým textem, který zní:
5.9 Nedílnou součástí Smlouvy a Dodatku č 2 smlouvy je příloha - Aktualizovaný Plán akcí

ekologické výchovy a osvěty 2020 a 2021.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2
40

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele PVMU 49295/2020 ze dne
18.5.2020, a Dodatku č. 1 ze dne 20.5.2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají
v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich
podpisu obdrží každá strana po dvou výtiscích.

3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou
smluvních stran.

4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb. o registru smluv, Smluvní strany sjednávají, že objednatel zašle informaci
zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

s/fy. /X .
V Prostějově dne

ZhotoObjednat

předsedkyně ČSOP RS Iris
ida SokoliIng. M

náměstkyně primái
statutárního města Prostěji

Příloha Č-1 - Aktualizovaný Plán akcí ekologické výchovy a osvěty 2
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Příloha č. 1 Aktualizovaný Plán prací ekologické výchovy a osvěty 2020 a 2021
Počet programů 

2021
Počet

programů 2020
Cena za programy za 

2020 v Kč
Cena za programy 2021 v KčJednotková cena

Programy se zaměřením na 
témata dle specifikace uvedené 
pod tabulkou, a to v rozsahu 60 
min.

Ekologické programy 
pro MŠ a ZŠ

220 000,00250 220 000,00 250880,001
1

Programy se zaměřením na 
témata dle specifikace uvedené 
pod tabulkou, a to v rozsahu 90 
min.

Ekologické programy 
pro ZŠ a SŠ

220 000,002502 880,00 80 70 400,00

Programy se zaměřením na 
témata dle specifikace uvedené 
pod tabulkou.

Ekologické programy 
pro veřejnost - pro 
rodiče s dětmi

110 000,003 10 110 000,00 1011 000,00

Programy se zaměřením na 
témata dle specifikace uvedené 
pod tabulkou.

Ekologické programy 
pro veřejnost - pro 
seniory

25 000,0025 000,00 55 000,00 54

Téma seminářů bude geologie, 
voda.

Výukových semináře 
pro učitele

15 000,0015 000,00 35 5 000,00 3

Osvětová akce na náměstí T.6. 
Masaryka, Prostějov 2021

50 000,000,000 16 Den Země 50 000,00

Osvětová akce v biokoridoru 
Híoučela 13.6. 2020 a na nám. 
T,G..Masaryka v roce 2021

Den životního 
prostředí

30 000,0030 000,00 130 000,00 17

Osvětová akce v Kolářových 
sadech 10.10.2020 a na náměstí 
T.G. Masaryka, Prostějov v roce 
2021

30 000,0030 000,008 1 1Den stromů 30 000,00

700 00,00500 400,00Cekem

Celkovácena v Kč; 1 200 400,00
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