
DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
č.24/2020/I/Usv

Obsluha čističky odpadních vod
podle § 1746 odst. 2 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1.

Zastoupený ve věcech smluvních: 

Zastoupený ve věcech technických: 

Kontakt:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:

(dále jen „objednatel^) 
a

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
......................................, starostka města
......................., místostarosta města
................................., referent odboru investic a
údržby majetku města
tel: ...................., mobil ....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
............................................

2 .

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupený ve věcech údržby, 
kontroly a obsluhy čističky 
odpadních vod:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
e-mail:
Společnost je zapsána v obchodním 
oddíl C, vložka 8967.

SLUMBI spol. s.r.o. 
Opavská 828, 743 01
..............................., jednatel

........................, tel.: ....................

........................., tel. ....................
KB expozitura Bílovec
.............................
CZ64613771
64613771
....................
......................................... 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

(dále jen „poskytovatel44)

společně označováni jako „smluvní strany44

t o h o t o  o b s a h u :

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.



Článek III. Specifikace ceny se ruší a nahrazuje textem novým, a to následovně:

1. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli dohodnutou cenu za plnění předmětu 
smlouvy částkou 300 Kč/hod. bez DPH. Poskytovatel se zavazuje vést evidenci 
odpracovaných hodin a tuto vždy nejpozději 5. pracovního dne měsíce, následujícího 
po měsíci, ve kterém byla práce provedená, doručit objednateli k odsouhlasení. 
K dohodnuté ceně bude účtováno DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění.

2. Objednatel se dále zavazuje uhradit poskytovateli skutečnou cenu za materiál a 
součástky použité při údržbě ČOV a dále úhradu za laboratorní analýzu vzorků z ČOV, 
kterou je poskytovatel povinen prokázat daňovými doklady (doklady o úhradě).

3. Mimo sjednanou cenu uvedenou v čl. III. bod. 1. je poskytovatel oprávněn fakturovat 
náklady na celkové vyčištění a případné znovu zprovoznění ČOV. Faktura bude 
vystavena až na základě objednatelem předem odsouhlasené ceny za uvedené práce, za 
podmínky respektování cen v místě a čase obvyklých.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

5) Tento dodatek byl schválen na 72 schůzi Rady města Bílovec dne 15. 11. 2021 usnesením
č. RM/1994/72/2021.

V Bílovci dne V . .r,í3

Za objednatele: .......................
............................ 

.. . ................... ....

Za poskytovatele:

...................................... 
starostka města

............................... 
jednatel společnosti


