
 
Dodatek č. 1  

ke SMLOUVĚ č. SMF/2/2016 

O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY 
 OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU   

 
 

Smlouva č.: SMF/2/2016 

kterou v souladu s ustanovením § 159  a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením § 10a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona              

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely tyto smluvní strany: 
 

Město Náchod 
 

se sídlem: Masarykovo náměstí 40, Náchod, PSČ 547 01, Česká 
republika 

jednající/zástupce: Jan Birke, starosta 

IČO: 00272868 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Náchod 

č. účtu:  222551/0100 

 
(dále též jako „objednavatel služby“) 

a 
 

Sportovní zařízení města Náchoda 
 

se sídlem: Pražská 178, Náchod, PSČ 547 01 

jednající/zástupce: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 

IČO: 62731891 

bankovní spojení:  

č. účtu:   

 
(dále též jako „poskytovatel služby“) 
 
 
uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se mění smlouva č. SMF/2/2016 uzavřená mezi objednavatelem služby a poskytovatelem 
služby dne 30.12.2015, takto: 
 
Bod 1. článku IV.  nově zní: 
 
Objednavatel služby se zavazuje uhradit poskytovateli služby vyrovnávací platbu na jeho prokazatelnou ztrátu vzniklou 
plněním závazku veřejné služby v rozsahu podle článku II. a III. této smlouvy v maximální předpokládané výši  4.319.000,-Kč  
(slovy- Čtyřimilionytřistadevatenácttisíckorunčeských-). 

 
Ostatní ustanovení smlouvy č. SMF/2/2016 O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VE ŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO 
ZÁJMU ze dne 30.12.2015 se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

 



Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Poskytnutí této vyrovnávací platby a uzavření tohoto dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo Města Náchoda na svém 
11. zasedání konaném dne 14.3.2016 usnesením č. III.m/ a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

 

 

V Náchodě dne 23.3.2016                                                       V Náchodě dne 23.3.2016  
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….    ………………………….. 
Objednavatel služby     Poskytovatel služby  
Město Náchod       Sportovní zařízení města Náchoda  
zast. starostou Janem Birke     zast. Ing. Jaroslavou Justovou, ředitelkou     
 
 
 
 
 
 


