
Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ č. SMF/1/2016 

O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VE ŘEJNÉ SLUŽBY 
 OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU   

 

 

Smlouva č.: SMF/1/2016 
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 dne 
30.12.2015 tyto smluvní strany: 

 
Město Náchod 

 
se sídlem: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,  

Česká republika 
jednající/zástupce: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta 

IČO: 00272868 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Náchod 

č. účtu:  222551/0100 
 
(dále též jako „objednavatel služby“)  

a 
 
 

BERÁNEK Náchod a.s. 
 

se sídlem: Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod,  
Česká republika 

jednající/zástupce: Ing. Iva Cvetanova a Bc. Tomáš Magnusek,  
členové představenstva 

Spisová značka: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
1330 

IČO: 64829472 

bankovní spojení:  

č. účtu:   

 
(dále též jako „poskytovatel služby“) 
 
Z důvodu nově pořádaného abonentního cyklu pro mladého diváka a s tím spojených nákladů 
poskytovatele služby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění smlouva 
č. SMF/1/2016 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu, uzavřená mezi 
objednavatelem služby a poskytovatelem služby dne 30.12.2015, takto: 
 
 
Bod 1. článku II.  písm. a) se v části Další pravidelné akce během sezóny doplňuje takto: 

Abonentní cyklus pro mladého diváka v počtu 5 představení 
 
 
 



Bod 1. článku IV.  nově zní: 
1. 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 8 455 000,- Kč 

    (slovy Osmmilionůčtyřistapadesátpěttisíckorunčeských-). 
     Celková částka zahrnuje  
 a) 5 500 000,- (vypláceno zálohově měsíčně v poměrné výši 1/12) 
 b)    300 000,- (prokazatelná ztráta ze slev z pronájmu sálů) 
 c) 2 455 000,- (opravy a údržba budovy Městského divadla Dr. Josefa Čížka)  
 d)    200 000,- (prokazatelná ztráta z abonentního cyklu pro mladého diváka) 

 
Do článku V. se doplňuje nový bod 4. takto: 
4. Objednavatel služby se zavazuje poukazovat platby dle čl. IV. odst. 1. písm. d) této smlouvy na účet 

poskytovatele služby vedený u Komerční banky a.s., pob. Náchod, č. účtu 8195320237/0100, a to 
vždy na základě žádosti poskytovatele služby, nejpozději do 31.12.2016. 

 
 
Bod 1. článku VI. se doplňuje o  2 nové odrážky takto: 
- předložit objednavateli služby (odboru správy majetku a financování Městského úřadu Náchod) 

rozpočet na všech 5 plánovaných akcí abonentního cyklu pro mladého diváka před zahájením čerpání 
vyrovnávací platby, 

- po každém představení abonentního cyklu pro mladého diváka předložit objednavateli služby (odboru 
správy majetku a financování Městského úřadu Náchod) vyúčtování a až poté požádat o poskytnutí 
prokazatelné ztráty v souladu s tímto vyúčtováním. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy č. SMF/1/2016 o plnění závazku veřejné 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. 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich  
vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

Tento dodatek č. 1 bude zveřejněn na internetových stránkách města Náchoda. 
 
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Navýšení vyrovnávací platby dle tohoto dodatku č. 1 a uzavření tohoto dodatku č. 1 schválilo 
Zastupitelstvo města Náchoda na svém 14. zasedání konaném dne 20.6.2016 usnesením č. II.p/. 

 

V Náchodě dne 30.6.2016                                      V Náchodě dne 30.6.2016 
 
 
 
…………………………….    ………………………….. 
objednavatel služby     poskytovatel služby  
Město Náchod      BERÁNEK Náchod a.s.  
zast. Ing. Janem Čtvrtečkou, zast. Ing. Ivou Cvetanovou  a 
místostarostou                 Bc. Tomášem Magnuskem, členy představenstva 
 
 


