
Smlouva o zajištění hlídací a stráŽní sluŽby č,. 1151lz1/F_Dodatek č. 1

Dodatek č. í
Ke Smlouvě o zajištění hlídací a stráŽní služby objektů a majetku

č,. 115'|l21lF ze dne 31 .5.2021

Smluvní stľany

1. SIDA s.r.o.
zapsána do oR vedeného u KS v Brně v oddíle C, vloŽka 51096
se sídlem Krapkova 3421l28,796 01 Prostějov
lco: 606 97 148, DlČ : GZ60697í48
bankovníspojení KB a.s. Prostějov, č.ú. 30803701l01o0
zastoupená Janem Mazurákem, jednatelem

dále jen ,,dodavatel"
a

2. Sportcentrum - drim dětĺ a mládeže Prostějov, p.o.
se sídlem olympijská 422814,796 01 Prostějov
lco : oog 40 173, DlC : není plátce
zastoupená Janem Zatloukalem, ředitelem
dále jen,,objednatel''

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením $ 1746

odst. 2 zák' č,.89ĺ2012 Sb., občanský zákonik, v platném znění na uzavřenítohoto Dodatku

č' 1 ke Smlouvě o zajištění hlídacĺ a strážní sluŽby objektŮ a majetku č,. 1151ĺ21/F ze dne

31.5.2021 (dále jen Smlouva).
!t.

V souladu s ustanovením Článku V, odst' 5.4' uzavřené Smlouvy, se smluvní strany dohodly

na změně ceny za ostrahu objektu takto :

ilt.

cláneł V. odst. 5.í. Smlouvy se rušĺ a nahrazuje takto:

,,5.1. Cena sluŽby byla mezi úöastníky této smlouvy sjednána v souladu se zákonem č.

526ĺ1990 sb., o cenách dohodou a činĺ =í09,70 Kć za hodinu ostrahy jednoho

pracovníka dodavatele, plus zákonné DPH."

1

hodnoig
současná cena ostrahy za hodinu bez DPH 99,50 Kč
minimální mzda současná dle nařízenívlády 96,40 Kč
minimální mzda od'ĺ.1 .2023 dle nařízenívlády '103,80 Kč
navýšení minimální mzdy v Kč 7,40 Kč
navýšení minimální mzdy s odvody (34%) v Kč 9,90 Kč
navýšení minimální mzdy s odvody v % 10,30 olo

cena ostrahy dle Článru lV', bod 4.4. uzavŕené smlouvy od 't.1 .2023 í09'70 Kč



1.

2.

3.

Smlouva o zajištění hlídací a stráŽní sluŽby č,. 1151lz1/F-Dodatek č. 1

tv.
Tento dodatek je platný dnem podpisu a účinný dnem 1.1.2023.
Dodatek je vyhotoven Ve dvou stejnopisech a po podpisu obdrŽí kaŽdá strana jedno

vyhotovenĺ.
Smluvnĺ strany prohlašují, Že se s obsahem dodatku řádně seznámily, obsahu
porozuměly a podpis dodatku je projevem jejich svobodné vůle.

V Prostějově dne . 12.ledna2023

Dodavatel Objednatel
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