
Smluvní strany: 

Město Rychnov nad Kněžnou 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

zastoupené starostou města Ing. Janem Skořepou 

IČO 275336, č.účtu 27-1240286399/0800 
(dále jen „objednatel“) 

a 
 

TS RK, s.r.o. 
Soukenická 1124, Rychnov nad Kněžnou 

zastoupené jednatelem Mgr. Tomášem Novákem  

IČO 62060996, č. účtu 101156119/0300  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

uzavírají 
 

Dodatek č. 1 
 

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 5/TS/2023 
ze dne 21.12.2022 

 

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1, kterým se upravuje ustanovení Smlouvy o dílo 

č. 5/TS/2023 ze dne 21.12.2022, jejíž předmětem je údržba zeleně v Rychnově nad Kněžnou a 

na dalších pozemcích v dalších katastrálních územích, ve kterých se nachází pozemky ve 

vlastnictví města Rychnov nad Kněžnou. 

 

Na základě dohody smluvních stran se mění následující článek smlouvy ze dne 21.12.2022 

takto: 

 
 

Článek III. Smlouvy: Cena z n í: 
 

 

3.1.  Ceny za činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, jsou uvedeny v Příloze č. 6 této 

smlouvy, ve znění dodatku č. 1, v členění dle jednotlivých činností zhotovitele.  

 
 

Ostatní body smlouvy se nemění. 
 

 

Tento dodatek bude v souladu se z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění uveřejněn 

v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.   

 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Rychnov nad Kněžnou dne 

1.2.2023, číslo usnesení 50/2023. 
 

V Rychnově n. Kn., dne 2.2.2023    V Rychnově n. Kn., dne 2.2.2023 
 

 

 

………………………………          ……………………………... 

        Ing. Jan Skořepa                     Mgr. Tomáš Novák  

           starosta města                                    jednatel společnosti 



 

     

     

    6. Ceník jednotlivých činností při údržbě zeleně pro 2023 
bez DPH 

     

 1. Sečení 11014   

 cena za m2 2,43 Kč   

     

 2. Údržba živých potů 11043   

 cena za bm 57,00 Kč   

     

 3. Stříhání keřů 11041   

 cena za m2 48,00 Kč   

     

 4. Sestřih stromů 11042   

 cena za 1 strom 323, 00 Kč   

     

 5. Údržba záhonů, rabátek, pletí 11024   

 cena za m2 6,20 Kč   

     

 6. Údržba zeleně kolem jízdárny 11034   

     

      

 

7. Chemické ošetření dřevin a 
plevele     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


