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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o poskytování služeb spočívajících ve svozu odpadu a Nájemní smlouvě uzavřené 

dne 27. 2. 2018 mezi  

 

 

SMLUVNÍMI STRANAMI: 

 

Kaiser servis, spol. s r.o. 
se sídlem Bezručova 608/36, 678 01 Blansko 

IČ: 262 74 906  DIČ:CZ26274906 

zastoupená jednatelem Radimem Opluštilem 

společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41376 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. XXXXXXXXXXXX 

dále jen „dodavatel“ a „pronajímatel“ na straně jedné 

 

a 

 

TIC BRNO, příspěvková organizace 

sídlem: Radnická 365/2, 602 00 Brno, 

IČ: 00101460, DIČ: CZ 00101460 

v zastoupení: Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, ředitelka organizace 

bankovní spojeni KB Brno-město, účet XXXXXXXXXXXXXX 

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr. vložka 18 (dále  jen "objednatel") na straně 

druhé 

dále jen „objednatel“ a „nájemce“ na straně druhé 

Společně dále jen „Smluvní strany“, dále jen „Smlouva“ 

 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě: 

 

 

I. 

Předmětem dodatku č. 1 je navýšení počtu svozových nádob na stanovišti Sál Břetislava Bakaly o 1ks 

nádoby o objemu 1100 l na papír se svozem 1x za 14 dní. Dodavatel tímto dává Objednateli předchozí 

větou specifikovanou nádobu do pronájmu a zavazuje se tuto nádobu vyprazdňovat za podmínek 

ujednaných Smlouvou. 

 

II. 

Cena plnění a platební podmínky 

Cena specifikovaná ustanovením článku III. Smlouvy se tímto následkem navýšení počtu svozových 

nádob dle ustanovení článku I. tohoto Dodatku č. 1 navyšuje o 3.900,- Kč bez DPH /rok, tedy tak, že 

nově činí 67.860,- Kč bez DPH (šedesát sedm tisíc osm set šedesát korun českých), ve výši 82.110,60 

Kč včetně DPH (osmdesát dva tisíce sto deset korun českých šedesát haléřů). 

 

III.  

Doba trvání nájmu 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jeho uveřejnění v registru smluv, 

nejdříve ode dne  15. 4. 2018 do dne 29. 2. 2020. 
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IV. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně příloh zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek je účinný ode dne 15. 4. 2018. 

3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. 

5. Obě smluvní strany berou na vědomí, že dodatek nabývá účinnosti teprve jeho uveřejněním v 

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), nejdříve však dnem 15. 4. 

2018, a souhlasí s jeho uveřejněním v úplném znění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

(zákon o registru smluv). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 9. 4. 2018 V Brně dne 9. 4. 2018 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

____________________________ __________________________________ 

 

Za objednatele:  Za dodavatele: 

 

TIC BRNO, příspěvková organizace Kaiser servis, spol. s r.o. 

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková Radim Opluštil 

ředitelka  jednatel 


