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DODATEK č. 4
k Dohodě o podmínkách provozování reklamních zařízení

č . 105/29/2014

Statutární m ěsto Most
IČO: 002 66 094
DIČ : CZ00266094
sídlem: Radniční 1/2, 434 69 Most
zastoupeno: Mgr. Janem Paparegou , primátorem m sta
bankovní spojení:
(dále jen „Město")

euroAWK s.r.o.
IČO: 439 65 717
DIČ : CZ43935717
sídlem: Konopišt'ská 739/16, 100 00 Praha ] 0- Vršovice
zastoupena: Bc. Kateřinou Sekytovou , prokuristou
ID datové schránky: w8p4wxq
(dále jen „euroAWK")

(společně dále jako „Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, m ěsíce, roku tento

dodatek č . 4 k Dohodě o podmínkách provozování reklamních za řízení
č . 105/29/2014

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzav řena shora uvedená Dohoda o podmínkách
provozování reklamních za řízení č . 105/29/2014 ze dne 30. 10. 2014 ve zn ění pozdějších dodatků č . 1 až č . 3
(dále jen „Dohoda").

2. Smluvní strany se dohodly, že se od nabytí ú č innosti tohoto dodatku Dohoda mění takto:

dosavadní přílohy č. 6 a č. 7 se nahrazuji novým ř přílohami č. 6 a č. 7

dále se Dohoda mění takto

článek V. Odst. 5.1 Dohody se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

S.1 Za užívání veřejného prostranství pro účel vyjádřený v této dohodě bude euroAWK platit místní poplatek
ve výši stanovené obecn ě zavaznou vyhláškou Města o místním poplatku za užívání veřejných prostranství. K
dnešnímu dni se jedná o obecn ě zavaznou vyhlášku č. 8/201 S a euroAWK potvrzuje, že se s tímto pravním
předpisem Města řádně seznámila a je jí známo, že se tento právní předpis nachází na internetových
stránkách Města.

článek Vlli. odst. 8.2 Dohody se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

8.2 V souvislosti s potřebami Města vznikla nutnost přechodného odstranění Čekáren uvedených v příloze
č. 6 k této dohodě, která je nedílnou součástí této dohody. Náklady, které euroAWK takto vynaloží nebo
vynaložila, a jejichž rozpis je uvedený v příloze č. 7 k této dohodě, která je nedílnou součástí této dohody.
iní po poslední provedené investiční akci města navýšení o částku 47.492 Kč bez DPH, celkem tedy 128.
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392 Kč bez DPH. Město se zavazuje částku ve výši 47.492 Kč bez DPH, navýšenou o DPH ve výši určené
platným právním předpisem, zaplatřt na základě faktury vystavené euroAWK do 1 S dn ů ode dne doručení
městu za předpokladu, že bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Smluvní strany prohlašují,
že puvodní částka ve výši 80. 900 Kč bez DPH byla již Městem uhrazena.

3. V dalším zůstává dohoda nezměněna.

II.
Závě rečná ustanovení

1. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doru č it p^šemnost do vlastních rukou za spln ěnou i v
případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou č i naposledy písemně oznámenou
adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní Ihůtě nevyzvedne, a to
desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.

2. Smluvní strany výslovn ě souhlasí s tím, aby smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním
městem Most, která bude přístupná dle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, p ředmětu smlouvy, č íselné označení
této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj
o jménu, příjmení, rodném č ísle a místě trvalého pobytu.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a
udě lují svolení k jejich zp řístupnění ve smyslu zákona č . 106/1999 Sb. a zve řejnění bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.

4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neú č inné, zůstávají ostatní ustanovení
úč inná. Smluvní strany se zavazují nahradit neú činné ustanovení ustanovením jiným, ú č inným, které svým
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúč inného. Smluvní strany
sjednávají, že veškeré spory budou řešit primárně dohodou.

5. Nestanoví-li tato dohoda jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zejména zák. č . 89/2012 Sb.,
Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecn ě závaznými právními p ředpisy.

6. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Město a jeden euroAWK.
Jakákoliv změna dohody je neplatná, pokud nemá písemnou formu v podob ě č íslovaného dodatku.

7. Tento dodatek nabyvá platnosti a ú č innosti dnem podpisu ob ěma smluvními stranami.

8. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku a seznámení se s jeho obsahem prohlašují, že je jim
znám jeho smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich v ůle a že k němu přistupují svobodně a vážně ,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

9. Tento dodatek se uzavírá na základě Rady města Mostu č . RmM/2192/39/20 ] 6 ze dne 18. 8. 2016.
Usnesení je přílohou tohoto dodatku.

10. Tato smlouva podléhá uve řejnění v registru smluv dle zákona č . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
úč innosti některy'ch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní
strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uve řejní město, a to nejpozději do 15 pracovních
dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru euroAWK.
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11. Po uve řejnění v registru smluv obdrží euroAWK do datové schránky/e-mailem potvrzení od správice
registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou zna čkou
a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že euroAWK nebude, krom ě
potvrzení o uve řejnění smlouvy v registru smluv od správice registru smluv, nijak dále o této skute čnosti
informována.
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Příloha č. 6
k Dohodě o podmínkách provozování reklamních za řízení č . 105/29/2014

Přístřešky MHD

p.č . ev. č . euroAWK název k.ú. p.č .
1 630200-201 Ul. Skupy . vč . prodejního stánku Most II 3860
2 202-203 Báňské stavby - vč . prodejního stánku Most II 4101,4100,4108/2

3 283-284 Nádražní CD Most II 6927/3
4 207-208 Budovatelů DHO Most II 4126/1
5 245-246 Topolová OD Obzor ' Most II 4950/1,6257/15
6 247-248 Topolová u koupaliště Most II 4950/1,4948/36



Příloha č . 7
k Dohodě o podmínkách provozování reklamních zařízení č . 105/29/2014

Přístřešky MHD

p.č . ev. č . euroAWK název popis

Naklady na
demontáž a

zpětnou montáž
1 630200-201 Ul. Skupy třílodní, 1xCLV, kiosek 18 200,00 Kč
2 202-203 Báňské stavby čtyřlodní hluboká, 1 xCLV, kiosek 27 000,00 Kč
3 283-284 Nádražní CD ^řílodní, 1 xCLV 18 200,00 Kč
4 207-208 Budovatelů DHO jednolodní, 1xCLV 17 500,00 Kč
5 245-246 Topolová OD Obzor třílodní, IxCLV, kiosek 24 999,00 Kč
6 247-248 Topolová u koupaliště třílodní, 1xCLV 22 493,00 Kč

128 392,00 Kč



Zápis a usnesení
39. schůze Rady města Mostu ve funkčním období 2014 - 2018, která se konala dne 18. 8. 2016

v prostorách Obecního úřadu v Třebívlicích

Usnesení č . RmM/2192/39/2016

Rada města

schvaluje

uzavření Dodatku č . 4 k Dohodě o podmínkách provozování reklamních za řízení č . 105/29/2014 ze

dne 30. 10. 2014 ve znění dodatků č . 1 až č . 3, ktery'm se návazně na vznik potřeby odstranění a

následné montáže dvou přístřešků MHD v ul. Topolová umístěných na ppč 4950/1, ppč . 4948/36 a
ppč . 6257/15 v k. ú. Most II, změní v č l. VIII odst. 8.2 vyč íslení nákladů (nově navýšení o 47.492,- Kč
bez DPH) včetně celkové aktualizace tohoto článku a do přílohy č . 6 a přílohy č . 7 k Dohodě o
podmínkách provozování reklamních zařízení č . 105/29/2014 ze dne 30. 10. 2014 ve znění dodatků
č . 1 až č . 3 se příslušným způsobem doplní údaje o dvou přístřešcích MHD v ul. Topolová na pp č .
4950/1, ppč . 4948/36 a ppč . 6257/15. Dále bude tímto dodatkem aktualizováno číslo vyhlášky v č l. V,

odst. 5.1., na obecně závaznou vyhlášku č . 8/2015.
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