
 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH A KONZULTAČNÍCH 

SLUŽEB 

A 

O ZAJIŠTĚNÍ A PROVOZU INTERNETOVÝCH STRÁNEK MĚSTSKÉ ČÁSTI 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění („Občanský zákoník“) 

(„Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Městská část Praha-Dolní Chabry 
zastoupená: Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou – starostkou 

se sídlem: Hrušovanské nám. 253/5, 184 00  Praha 8 

IČO: 00231274 

DIČ: CZ00231274 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2000704349/0800 

(„Objednatel“) 

a 

 

(2) Mgr. Tomáš Trenkler, DiS. 
se sídlem: Školská 693/28, 110 00  Praha 1 

IČO: 76203506 

DIČ: není plátcem DPH 

bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 51-0690470287/0100 

 

(„Poskytovatel“ a společně s Objednatelem „Strany“) 

 

SE V DEN, MĚSÍC A ROK UVEDENÝ NÍŽE DOHODLY NA UZAVŘENÍ 

TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLOUVY: 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Dne 8. února 2019 uzavřel Objednatel s Poskytovatelem Smlouvu, jejímž předmětem je 

závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli poradenské a konzultační služby 

v rozsahu, jež je vymezen v článku I. odst. 1.2 této Smlouvy níže („Služby“), a závazek 

Objednatele uhradit Poskytovateli za řádně poskytnuté Služby odměnu v souladu 

s podmínkami této Smlouvy („Předmět Smlouvy“). 

 



 

2. ÚPRAVA SMLOUVY 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že rozsah poradenských a konzultačních služeb se rozšiřuje 

v bodě 1.2 o odstavec f), který zní: „tvorba aktualit na webu městské části, udržování 

aktuálnosti kalendáře na webu městské části“, a o odstavec g) „administrace aplikace 

Mobilní Rozhlas zahrnující ad-hoc upozornění a pravidelné každotýdenní rozesílky 

včetně jejich přípravy“ 

2.2 Bod 2.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se textem: „Objednatel se zavazuje za poskytování 

Služeb dle této Smlouvy zaplatit Poskytovateli smluvní odměnu ve výši 24.000,– Kč 

(slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých) za měsíc poskytování Služeb dle této Smlouvy 

(„Odměna“) bez DPH.“ 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2 Tento dodatek Smlouvy je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Každá 

Strana obdrží po jednom (1) stejnopise. 

3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. 

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn na 

oficiálních webových stránkách pronajímatele a dále bude pronajímatelem uveřejněna 

v registru smluv dle věty předchozí. 

 

V Praze dne ___________   V Praze dne __________ 

   

 Objednatel:  Poskytovatel: 

   

_________________________  _________________________ 

Městská část Praha-Dolní Chabry 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – 

starostka 

 Mgr. Tomáš Trenkler, DiS. 

 

 

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha-Dolní 

Chabry č. 573/20/RMČ ze dne 8.12.2020 


