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Dodatek č. 2100/SD/00029/17 smlouvy o dílo č. objednatele 

2100/SD/00081/16 
 
 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, nového občanského zákoníku 
 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:    Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor, 
  Zastoupené Mgr. Kateřinou Bláhovou, místostarostkou města 
  IČ  00253014  DIČ   CZ00253014 
  bankovní spojení ČSOB,  č.ú. xxxxxxxxxxxxxx, 
  zástupce pro věci technické 

xxx. xxxxxx xxxxxxxx,      xxx. xxx xxx xxx, xxxxxxx  
xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx 

xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx. xxx xxx xxx, xxxxxxx 
xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 

 
Zhotovitel:  Technické služby Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 
  Zastoupené jednatelem Michalem Polaneckým 
  IČ 62502565  DIČ CZ 62502565 
  bankovní spojení  Česká spořitelna 

č.ú.   xxxxxxxxxxxxxx 
  zástupce pro věci technické  

xxxxx xxxxxxxx, xxx. xxx xxx xxx,  xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx,  xxxxxxx xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx 

 
 
 

 
I. 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 27.2.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 
2100/SD/00081/16,  jejímž předmětem jsou „Velké opravy dětských hřišť v majetku města 

Tábora“ (dále jen „smlouva“). 
 
 

II. 
 

1. Na základě výslovné dohody obou smluvních stran se tímto dodatkem s účinností ode dne 
jeho podepsání čl. I., odst. 2. Smlouvy mění tak, že nově zní takto: 
 
 

1. Předmětem smlouvy o dílo jsou „Velké opravy dětských hřišť v majetku města 

Tábora“. Velké opravy se v roce 2017 týkají těchto dětských hřišť: DH Nedbalova, DH 
Boženy Němcové, DH Helsinská, DH Berlínská 2747, DH Čelkovice, DH Kpt. Jaroše 
2409, DH Sokolovská, DH Náchodská, DH Kvapilova, DH Krakovská x Bukurešťská, DH 
ČSA, DH Jesenského, DH Moskevská 2720, DH Husinecká, DH Pod Tržním náměstím, 
DH Angela Kančeva, DH Hanojská u výměníku, DH Berlínská 2752, DH Velký Šanc,  DH 
u sladovny, DH Leskovická, DH Horky. Veškeré činnosti, k jejichž výkonu se způsobem 
stanoveným v této smlouvě zhotovitel zavazuje, jsou dále označovány souhrnně jako 
„dílo“. 
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III. 
 

1. Dodatek č. 2100/SD/00029/17 ke smlouvě č. objednatele 2100/SD/00081/16 nabývá 
platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn. 
 
3. Dodatek č. 2100/SD/00029/17 ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno. 
 
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v tomto dodatku neupravené 
se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních 
předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před 
ustanoveními nového občanského zákoníku. 
 
5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků 
zřízených touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 
  
6. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze 
písemnými číslovanými dodatky. 
 
7. V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) 
ve znění pozdějších předpisů, nájemce prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k 
ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. 
 
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 
vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, 
ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  Zhotovitel bere na 
vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat 
otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti. S ohledem na 
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zhotovitel předem výslovně 
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem. Tento souhlas je poskytován do 
budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřních potřeb objednatele a dále pro účely 
informování veřejnosti o jeho činnosti. Výslovně je objednateli za tímto účelem konstatován 
souhlas zhotovitele s možným zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku a na dodatek 
navazujících uzavřených dalších smluv a písemností v plném znění, jakož i všech jednání a 
okolností s tímto dodatkem souvisejících, tj. výslovně je objednateli udělen mimo jiné i 
souhlas s jejím zveřejněním na webových stránkách objednatele. Tento souhlas je poskytován 
do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřních potřeb objednatele a dále pro účely 
informování veřejnosti o jeho činnosti. 
 
9. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 
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10. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez 
nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
  

  
 
 
 
 V Táboře dne  15.6.2017                                                 V Táboře dne 15.6.2017 
 
 
 
 
 
 
 
                    Zhotovitel:                  Objednatel: 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
            Technické služby Tábor s.r.o.                                            Město Tábor 
        Michal Polanecký                           Mgr. Kateřina Bláhová 
  jednatel           místostarostka města 
 
 

 
 


