
 

 

 

DODATEK č. 1 

smlouvy č. SM/4016/2020 na zajištění provozu veřejných WC na adrese Cheb, 

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 475/30 
 

 

č. j. MUCH 37828/2022 

 

 

Smluvní strany 

 

1. město Cheb 

 se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO: 00253979 

 DIČ: CZ 00253979 

 Bankovní spojení: č. ú. 528331/0100, vedený u Komerční banky, a.s. 

 zastoupené: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou 

(dale jen “vlastník”) 

 

a 

 

2. Správa a služby s.r.o. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 33142 

se sídlem: Na Svahu 2524/8, 350 02 Cheb 

IČO: 05433614 

bankovní spojení: č. ú. 2400847891/2010, vedený u Fio banky, a.s. 

jednající: Miroslavem Adamem, jednatelem 

(dále jen „provozovatel") 

 

(dále též jako „smluvní strany" nebo „smluvní strana") 

 

uzavírají tuto smlouvu o provozování veřejných WC na nám. Krále Jiřího z Poděbrad 475/30, Cheb 

(dále jen “smlouva”). 

 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Vlastník s provozovatelem uzavřeli dne 11.12.2020 smlouvu na zajištění provozu veřejných 

WC na adrese Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 475/30, umístěné v nebytovém prostoru 

č. 306 v 1. podzemním podlaží budovy č. p. 475, na nám. Krále Jiřího z Poděbrad 30, Cheb, na 

parc. č. st. 104, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 223 m2, vše v katastrální území 

Cheb, obec a okres Cheb, zapsány u Katastrálního úřad u pro Karlovarský kraj, katastrální 

pracoviště Cheb, na LV č. 1 pro město Cheb. 
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2. Tímto dodatkem se na základě žádosti provozovatele sjednává změna článku V odst. 2 smlouvy 

následovně: 
 

text článku V. Příjmy z provozování odst. 2 v původním znění: 

Cena za jednorázové použití toalet WC se stanovuje v minimální výši 10 Kč a její změna je 

možná po projednání provozovatele s vlastníkem. 

 

se zrušuje a nahrazuje nový textem ve znění: 

Cena za jednorázové použití toalet WC se stanovuje v minimální výši 20 Kč a její změna je 

možná po projednání provozovatele s vlastníkem. 
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek smlouvy je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží 

provozovatel, druhý vlastník a třetí bude uložen v centrální evidenci smluv vlastníka spolu se 

smlouvou. 

2. Ostatní ujednání smlouvy č. SM/4016/2020 na zajištění provozu veřejných WC na adrese 

Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 475/30, uzavřené dne 11.12.2020 a neupravené tímto 

dodatkem zůstávají v platnosti. 

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

a účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Vlastník se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v 

předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jeho 

obsahu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, uzavírají jej dobrovolně, nikoliv v tísni, 

pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz souhlasu s jeho 

obsahem připojují své podpisy. 

 
Právní doložka: 

Uzavření tohoto dodatku schválil místostarosta města Chebu Jiří Černý svým rozhodnutím dne 

14.04.2022 pod č. j. MUCH 37916/2022. 

 

V Chebu dne       V Chebu dne 

 

 

 

__________________________    ______________________ 

město Cheb       Správa a služby s. r. o. 

Mgr. Antonín Jalovec, starosta    Miroslav Adam, jednatel 

(vlastník)       (provozovatel) 

 

 
Pořízeny tři výtisky 

Výtisk č. 1 – pro provozovatele převzal dne ______________ podpis ______________ 

Výtisk č. 2 – pro vlastníka 

Výtisk č. 3 – do centrální evidence vlastníka 


