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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O SPOLUPRÁCI č. 523/2020 
 

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

město Cheb 

Adresa  : nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

IČO  : 00253979 

DIČ  : CZ 253979 

Bank. Spojení :  KB Cheb, č. účtu: 19-528331/0100  

Zastoupeno : Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou 

(dále jen „město“) 

a 
 

CHETES s.r.o. 

Sídlo    : Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb 

IČO    : 25208845 

DIČ    : CZ 25208845 

Bank. Spojení   : KB Cheb, č. účtu: 8811090237/0100 

Jednající   : Ing. Vlastimilem Raizerem, jednatelem 

(dále jen „společnost“) 

 

město a společnost dále také jako „smluvní strany“ 
 

D o d a t e k   č.  1 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

         

Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2020 smlouvu o spolupráci (dále jen „smlouva“) a z důvodu nutnosti 

aktualizace smlouvy se vzájemně dohodly na změnách ve smlouvě. 

 

Článek II 

Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku vzájemně dohodly na změně přílohy č. 2 – Rozpis 

cen za jednotlivá plnění a přílohy č. 3 – Seznam dětských hřišť a sportovišť, vč. rozpisu cen. Původní 

znění přílohy č. 2 – Rozpis cen za jednotlivá plnění a přílohy č. 3 – Seznam dětských hřišť a sportovišť se 

nahrazuje novým zněním přílohy č. 2 – Rozpis cen za jednotlivá plnění a přílohy č. 3 – Seznam dětských 

hřišť a sportovišť  uvedených v přílohách tohoto dodatku. 

 

 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 12. 2020 jsou nedotčená, tímto dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnosti.  

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek 

nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022 nejdříve však dnem po uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
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smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění 

tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.  

 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží dva 

stejnopisy. Každé vyhotovení má právní sílu originálu. 

 

4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, 

s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich svobodné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců. 

 

Právní doložka: 

Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a jeho uzavření schválila Rada města Chebu usnesením RM č. ---/-/2021 na schůzi Rady města 

Chebu dne --.--.2021.  

 

Přílohy: Příloha č. 2 – Rozpis cen za jednotlivá plnění. 

                Příloha č. 3 – Seznam dětských hřišť a sportovišť.  

  

V Chebu dne       V Chebu dne 

 

 

__________________________        _____________________________ 

          město Cheb,                                                          CHETES s.r.o. 

Mgr. Antonín Jalovec, starosta                                                           Ing. Vlastimil Raizer , jednatel    

          (za město)                                                                                            (za společnost) 

       


