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Dodatek č. 4
ke smlouvě o zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu
č. OMZOH-MZ/INO/002883/2019/Stj

Smluvní strany:
Statutární město Olomouc
IČO: 00299308, DIČ: CZ00299308
se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
zastoupené: Ing. Otakarem Štěpánem Bačákem, náměstkem primátora
bankovní spojení: 27-1801731369/0800, Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „objednatel“ nebo „SMOl“)

a

Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
IČO: 25848526, DIČ: CZ25848526
se sídlem Wolkerova 17, 779 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 2255 
zastoupená:	Ing. Evou Fuglíčkovou, předsedkyní představenstva a 
	Ing. Jiřím Svačinkou, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: 534811/0100, Komerční banka, a.s.
(dále jen „dodavatel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek 
ke smlouvě o zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu

I.
Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2019 smlouvu o zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu, č. OMZOH-MZ/INO/002883/2019/Stj, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva“). V souladu s ustanovením čl. I. odst. 2 a čl. VI. odst. 1 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.
	Tímto dodatkem se mění příloha č. 3 smlouvy Rozsah služeb a finančních úhrad za ně 2022. Nové znění přílohy č. 3  smlouvy tvoří přílohu tohoto dodatku.
	Další ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.







II.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.
	Tento dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
	Tento dodatek byl schválen Radou města Olomouce dne 23.5.2022 usnesením č. …..
Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán a jimi podepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Rozsah služeb a finančních úhrad za ně 2022

V Olomouci dne 	 V Olomouci dne 
Za objednatele:
 Za dodavatele:




     ……………………………………                                            ………………………………………
Ing. Otakar Štěpán Bačák
náměstek primátora

Ing. Eva Fuglíčková 
předsedkyně představenstva






………………………………………
Ing. Jiří Svačinka
místopředseda představenstva



