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Smlouva 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě  o poskytování služby Senior taxi  

uzavřený dle ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“),  

 

který uzavřely tyto Smluvní strany: 

 

čl. I. 
Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8 

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

 

příjemce plnění 

městský obvod Michálkovice 

Československé armády 325/106 

715 00 Ostrava-Michálkovice 

zastoupený: Ing. Martinem Juroškou, Ph.D., starostou 

IČ: 00845451 

DIČ: CZ00845451    

(dále jen „objednatel“)   

 

a 

 

DYNAMIC BRANDS s.r.o. 

Zámostní 27/1155 

710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

IČ: 06815057 

plátce DPH: ne  

(dále jen „poskytovatel“) 

 

 

čl. II. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Dne 14.03.2018 uzavřel objednatel s poskytovatelem Smlouvu o poskytování služby Senior taxi, 

jejímž předmětem je zajištění služby Senior taxi pro občany s trvalým pobytem v Ostravě-

Michálkovicích.  

2. Dne 18.12.2019 byla tato smlouva upravena dodatkem č. 1 s prodloužením doby trvání smlouvy do 

30.06.2021 a změnou některých smluvních parametrů.  

3. Dne 23.06.2021 byla tato smlouva upravena dodatkem č. 2 s prodloužením doby trvání smlouvy do 

31.12.2022. Dodatkem č. 2 se navýšila také celková měsíční úplata za poskytování služby, která je 

stanovena maximálně ve výši 23 000 Kč. Tímto dodatkem se upravila i věková hranice pro občany 

s trvalým pobytem v Ostravě-Michálkovicích, která je stanovena na 65 let a více.  

4. Smluvní strany se dodatkem č. 3 dohodly na změně cen doplatků v pásmu 1 a v pásmu 2, a to 

od 01.08.2022, přičemž stanovený měsíční maximální limit ve výši 23 000 Kč zůstává zachován.  
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čl. III. 
Změnová ustanovení 

 

1. Ceny doplatků se dle čl. III. odst. 2 dodatku č. 2 mění takto: 

 

 Cena doplatku Lokalita 

 

Pásmo 1 

 

250 Kč 

Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Radvanice 

a Bartovice, Petřkovice, Vítkovice, Mariánské Hory 

a Hulváky  

 

Pásmo 2 

 

340 Kč 

Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Martinov, 

Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava-Jih, Plesná, Polanka n. 

Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Stará Bělá, 

Svinov, Třebovice. 

 

 

 

čl. IV. 

Závěrečná ujednání  

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služby Senior taxi zůstávají beze změny.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení.  

3. Obě smluvní strany prohlašují že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují 

svým podpisem.  

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv 

objednatel neprodleně po podpisu obou smluvních stran.  

 

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice usnesením 

č. ………………………………….. ze dne ……………. . 

 

 

Za objednatele:     Za poskytovatele: 

 

V Ostravě dne …………………..   V Ostravě dne ………………….. 

 

 

…………………………………   ………………………………… 

Ing. Martin Juroška, Ph.D.    Tomáš Kostein  

starosta       jednatel  
 
 
       


