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MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ CR 

Veřejná zakázka je součástí projektu Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích, reg. č. 
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016283, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace do 97. Výzvy „Integrovaný 
záchranný systém - Zdravotnické záchranné služby krajů - se 6.1 ", z Integrovaného regionálního operačního programu 
{IROP) 

Císlo smlouvy příkazce: 
Císlo smlouvy příkazníka:3/1/2021 

DODATEKČ.1 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 
na 

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci 
,, Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích" 

uzavřené dle§ 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, v platném znění, 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami 

Příkazce 

Sídlo 

Zástupce 

Osoby oprávněné jednat 

ve věcech smluvních 

ve věcech technických 

IČO 

DIČ 

Bankovní ústav 

Číslo účtu 

Telefon 

Mail 

IDDS 

Příkazník 

Sídlo 

Statutární orgán 

Zapsán v obchodním rejstříku 

takto: 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 

Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín 

JUDr. Josef Valenta, ředitel 

JUDr. Josef Valenta, ředitel 

Ing. Josef Sýkora, provozně ekonomický náměstek 

62182137 

CZ62182137 

česká spořitelna, a.s. 

1400012339/0800 

577 056 930 

josef.sykora@zzszk.cz 

kb4umg 

JLS spol. s r.o. 

Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín 

Ing. Josef Lysoněk, jednatel společnosti 

KS Brno, oddíl C, vložka 57798 



Osoby oprávněné jednat 

ve věcech smluvních 

IČO 

DIČ 

Je/ Není plátcem DPH 

Bankovní ústav 

Číslo účtu 1 

Telefon 

Mail 

IDDS 

Ing. Josef Lysoněk 

Ing. Josef Lysoněk 

28273176 

CZ28273176 

Je plátcem DPH 

{nyní) Raiffeisenbank a.s. 

(původně) Sberbank Zlín 

{nyní) 6617893002/5500 

(původně) 4200146504/6800 

773215555 

info@jl5.cz, joseflysonek@seznam.cz 

q6td5qm 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10.11.2021 uzavfoly příkazní smlouvu, jejímž předmětem 
je výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi na akci „Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích" (dále jen „Smlouva"). 

2.2. S ohledem na skutečnost, že po uzavření Smlouvy došlo na straně příkazníka ke změně bankovního 
ústavu a čísla účtu, dohodly se smluvní strany v souladu s odst. 14.5 Smlouvy na změně Smlouvy, a 
to tak, jak je uvedeno níže. 

3. PŘEDMĚT DODATKU - ZMĚNA SMLOUVY 

3.1. V článku 1 Smlouvy se na straně příkazníka mění bankovní ústav z původního Sberbank Zlín, nově 
na Raiffeisenbank a.s. 

3.2. V článku 1 Smlouvy se na straně příkazníka mění číslo účtu z původního 4200146504/6800, nově na 
6617893002/5500. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 . Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle§ 6 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

4.4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 2 stejnopisy 
a příkazník 1 stejnopis. 

1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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Za příkazce: 

v 

v.e .. ?JÍ..N~---· dne .f~ .. ?.: _2(J'cZ-

Zdrav · 

-,:; 

760 01 Zlín ® 

JUDr. Josef Valenta - ředitel 

Za příkazníka: 

(_ 

V .. R. .. ?:-f!.~f ... dne . _ft_~--. 2o2Z 

Ing. Josef Lysoněk - jednatel 
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