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DODATEK Č. 2 

 
 
Příkazce: 
 
Městská část Praha 3 
IČ: 000 63 517  
se sídlem Praha 3, Žižkov, Havlíčkovo nám. 9, PSČ 130 85 
za níž jedná Ing. Vladislava Hujová, starostka  
 
(dále jen „Příkazce“ nebo „Městská část“)  
 
Příkazník: 
 
Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 
IČ: 285 33 062 
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2666/7, PSČ 13000 
sp.zn. B 15071 vedená u Městského soudu v Praze 
za níž jedná:  předseda představenstva Bc. Tomáš Kalivoda a  

místopředseda představenstva Milan Horvát 
 
(dále jen „Příkazník“ nebo „Správce“) 
 

Úvodní ustanovení 
 
Smluvní strany se dohodly na změně příkazní smlouvy o správě nemovitostí, kterou uzavřely dne 21. 11. 2016 
ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 2. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“), spočívající v rozšíření povinností 
správce ve smyslu čl. A tohoto dodatku. 
 
 

Čl. A 
 
1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3.13 Smlouvy tak, že se za dosavadní bod vi) vkládá 

bod vii) o tomto znění: 
 

„vii) zajištění údržby tří energetických sloupků v příloze č. 1 tohoto dodatku označených VP1, VP2, VP3, každý 
o 11 zásuvkách 230/16A s kolíkem a 1 zásuvce 400/32A, a zajištění provozu těchto energetických sloupků při 
pořádání farmářských trhů;“. Uvedené sloupky se nachází na náměstí Jiřího z Poděbrad, Žižkov, Praha 3 
v místě vymezené plochou farmářských trhů o velikosti 300m2. 
 
 

 
Čl. B 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 
2. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text smlouvy včetně 

veškerých dodatků, případně jejich obsah a veškeré skutečnosti v nich uvedené ze strany Městské 
části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=63517
http://www.praha3.cz/samosprava/rada/clenove-rady-a-jejich-kompetence/ing-vladislava-hujova.html
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4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Správce obdrží jedno vyhotovení a Městská 

část dvě vyhotovení. 
 
 
Příloha: situační zákres připojení energetických sloupků na síť 

 
 
V Praze dne  ………………..2017       V Praze dne  ………………..2017 
 
 
 
 
 
……………………………...............................…………… ……………………………...............................…………… 
za městskou část Praha 3 za Správu zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 
Ing. Vladislava Hujová, starostka Bc. Tomáš Kalivoda, předseda představenstva 
 
 
 ……………………………...............................…………… 
 za Správu zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 
 Milan Horvát, místopředseda představenstva 
 

http://www.praha3.cz/samosprava/rada/clenove-rady-a-jejich-kompetence/ing-vladislava-hujova.html
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