
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o prováděni dezinfekčních prací č. S/668/2020 OSL ze dne 23. 10.2020 (dále

jen ,,smlouva"), uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

1. Smluvní stranV

1.1. Městská část Praha 6
se sídlem:
lČ:
zastoupená:
(dále jen ,,objednatel")

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

00063703
Mgr. Ondřejem Kolářem, starostou

a

1.2. SNEO, a.s.
' se sídlem:

lČ:

zastoupená:

(dále jen ,,poskytovatel")

Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
27114112
Zdeňkem Hořánkem, jediným
představenstva

členem

objednatel a poskytovatel dále také společně jako ,,smluvní strany" a každý samostatně
jako ,,smluvní strana" uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke

smlouvě
(dále jen ,,dodatek")

2. Předmět dodatku
2.1 Smluvní strany se dohodly, že se odstavec 1. v článku lV. smlouvy nahrazuje

následujíchn zněním:
,,1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2021, resp. do vyčerpáni

částky 2.000.000,- KČ (slovy.' dva miliony korun českých) bez DPH, dle toho, která
z uvedených skutečností nastane dřive. "

3. Závěrečná ustanoveni

3.1 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3.2 Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v

souvislosti s ním, se řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy České
republiky.



3.3 Tento dodatek je uzavřen ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží
po jednom (l) vyhotovení.

3.4 Smluvní strany po přečteni tohoto dodatku prohlašujI, že souhlasí s jeho obsahem, že
tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

3.5 Poskytovatel bere na vědomi, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí
osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v
tomto dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám,
pokud si je vyžádají, dodatek nepovažuje za důvěrný ani za obchodní tajemství a
souhlasí se zařazením textu tohoto dodatku do veřejně volně přístupné, elektronické
databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.

3.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti jeho
uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento
dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejněni v registru smluv. Dále platí,
že nebude-li dodatek uveřejněn ani do tři měsíců od jeho uzavření, bude od počátku
zrušen. Tento dodatek bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů od jeho uzavření.

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.8 Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném
. znění, potvrzujÍcÍ splnění těchto podmínek pro platnost právního jednání městské

části Praha 6. Uzavření dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části
Praha 6, a to usnesením ze dne 22. 12. 2020 č. 2103/20 a rovněž byly splněny
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

Objednatel
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