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Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o výkonu sjednaných činností – poskytování 

komunálních služeb a příkazní smlouvě 

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 a ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Statutární město Přerov 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 709/34   

zastoupené Michalem Záchou, DiS., radním statutárního města Přerova pro oblast samostatné 

působnosti: záležitosti správy majetku a komunálních služeb, majetkoprávní záležitosti vč. 

nájmů bytů ve vlastnictví města, která mu byla svěřena usnesením Zastupitelstva města Přerova 

č. 655/17/1/2021 ze dne 8.2.2021 

(dále jen „objednatel“ nebo “příkazce”) 

 

a 

 

Technické služby města Přerova , s.r.o. 

IČ: 27841090 

DIČ: CZ 27841090 

se sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I - Město 

zastoupené Ing. Bohumírem Střelcem, jednatelem společnosti  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43227 

(dále jen „zhotovitel“ nebo "příkazník”) 

 

(dále rovněž jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující  

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o výkonu sjednaných činností – poskytování komunálních služeb a příkazní 

smlouvě (dále jen „dodatek“) 

I. 

Úvodní ustanovení 

(1) Smluvní strany dne 15.12.2020 uzavřely Smlouvu o výkonu sjednaných činností – 

poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvu č. MMPr/SML/1826/2020, jejímž 

předmětem je závazek zhotovitele provádět pro objednatele všechny služby, činnosti a práce 

nezbytné pro zabezpečení chodu města (dále jen „činnosti a komunální služby“), kterými se 

rozumí: 

a) Provozování systému nakládání s komunálním odpadem 

b) Péče o městskou zeleň 

c) Správa, údržba a provozování dětských hřišť a sportovišť 
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d) Péče o lesy 

e) Správa, údržba a provozování parku Michalov a sportovně rekreačního areálu Laguna 

f) Správa a údržba veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace 

g) Správa a údržba místních komunikací, účelových komunikací, svislého a vodorovného 

dopravního značení 

h) Správa, údržba a provozování veřejných pohřebišť 

ch) Provozování útulku pro zvířata 

i) Správa a údržba mobiliáře, drobných staveb, vodních prvků a vodárenských zařízení 

j) Údržba mostů, lávek a propustků 

k) Provozování veřejného WC  

l) Fyzické a protokolární předání a převzetí pozemků v majetku objednatele, na kterých jsou 

vykonávány zhotovitelem činnosti spojené s plněním dle této smlouvy (jedná se o jakékoliv 

užívání veřejných ploch třetí stranou na základě žádosti podané u objednatele), a to za celkovou 

sjednanou cenu 133.438 000,00 Kč včetně DPH.  

II. 

Ujednání o změně smlouvy 

(1) V důsledku nové legislativy, to je vydání nového zákona č. 541/2020 Sb, zákon o odpadech, 

v platném znění, který nabyl účinnosti dnem 1.1.2021, a který zavádí nový systém účtování 

poplatků za uložení odpadů na skládku, se smluvní strany dohodly, že článek III odstavec (1) 

Smlouvy o výkonu sjednaných činností – poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvy 

č. MMPr/SML/1826/2020 nově zní:  

(1) Smluvní strany se dohodly, že za provedení všech požadovaných činností a 

komunálních služeb náleží zhotoviteli nejvýše přípustná cena 139.338.000,00 Kč vč. DPH 

(slovy: Stotřicetdevětmiliónůtřistatřicetosmtisíc korun českých). 

(2) Dále se smluvní strany v důsledku změny legislativy v oblasti odpadového hospodářství 

dohodly, že se článek VI. odstavec (13) doplňuje o nová ustanovení a celý odstavec (13) tedy 

nově zní:  

(13) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti 

a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

Objednatel si vyhrazuje právo, ponechat ve svém majetku následující odpady, vzniklé z 

určitých činností zhotovitele v rámci plnění dle této smlouvy: 

 Provozování systému nakládání s komunálním odpadem – veškeré odpady vzniklé 

touto činností. 

 Péče o městskou zeleň – veškerý biologicky rozložitelný odpad vzniklý údržbou 

zeleně. 
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 Správa, údržba a provozování dětských hřišť a sportovišť – veškerý biologicky 

rozložitelný odpad vzniklý údržbou zeleně. 

 Správa, údržba a provozování parku Michalov a sportovně rekreačního areálu 

Laguna – veškerý biologicky rozložitelný odpad vzniklý údržbou zeleně. 

 Správa, údržba a provozování veřejných pohřebišť – veškerý biologicky 

rozložitelný odpad vzniklý údržbou zeleně. 

Za tyto odpady je povinen vést průběžnou evidenci o produkci a nakládání s nimi 

objednatel. 

(3) V ostatním zůstává Smlouva o výkonu sjednaných činností – poskytování komunálních 

služeb a příkazní smlouva č. MMPr/SML/1826/2020 ze dne 15.12.2020 beze změny. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Ve věcech tímto dodatkem výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 

ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími.  

 

(2) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

(3) Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv 

ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

(4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

(5) Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 

obdrží po jeho podpisu dvě vyhotovení.  

 

(6) Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že jeho obsahu porozuměly, že dodatek 

vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.  

 

IV. 

Doložka obce 

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu jeho 

předchozím schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho ….. zasedání konaném dne 

….... usnesením č. ........... 

 

 V Přerově dne ………………….                         V Přerově dne …………………….  
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 …..………………………………                      …...……………………………... 

          Michal Zácha                                                        Ing. Bohumír Střelec  

                radní                                                                 jednatel společnosti 


