
 

 

uzavřená ve smyslu § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

 

Pronajímatel: MK - mont illuminations s.r.o. 

Sídlo: Klášterec nad Ohří, Průmyslová 6, PSČ 431 51 
Zapsaný: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17687 
Zastoupený: Miroslav Kalina, jednatel 
IČO: 25424769 
DIČ: CZ25424769 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. - č. ú. 19-8191960237/0100 
dále jen „pronajímatel“  

a 

Nájemce:           Městská část Praha – Dolní Chabry 

Sídlo:             Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha 8 

Zastoupený:  Mgr. Kateřinou Šilhanovou Šafránkovou – starostkou      
IČO:  00231274 
DIČ:  CZ00231274 
Bankovní spojení:  

dále jen „nájemce“  

V souladu s článkem IX., bodem 9.2. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se 

smlouva mění a doplňuje následujícím způsobem:  
 

V článku „I. Předmět smlouvy“ se doplňuje text bodu 1 a 2 a to následovně: 

1.1 Pronajímatel se zavazuje na základě této smlouvy pronajmout venkovní světelnou vánoční výzdobu (dále jen výzdoba) 

v souladu s požadavky objednatele. Dále je předmětem této smlouvy dovoz, montáž, následná demontáž, odvoz a 

případný servis výzdoby.  Obsahem jsou následující činnosti: 

Nově se doplňuje o: 

- Strom Ulice Ulčova 

- nájem 15 ks LED-PLR-240 SB 

- nájem 3 ks GESIS zástrčka 96.032.4053.1, černá  

- nájem 1 ks GESIS zásuvka 96.031.4053.1, černá  

- nájem 1 ks GESIS rozbočný člen 1/3 – 96.030.0153.1, černý  

- nájem 1 ks GESIS krytka s lankem černá 99.414.6205.2 

 

– Strom Hrušovanské náměstí 

stávající výzdoba viz smlouva z roku 2020 

- nájem 2ks Snowfall FLS-D-0,5Mx5-240L barva studená bílá (vč. montáže a demontáže) 

- nájem 1 ks MF-2M/ČK, 3x zástrčka GESIS 96.032.4053.1,  

- nájem 1 ks zásuvka GESIS 96.031.4053.1,  

- nájem 1 ks rozbočný člen GESIS 96.030.0153.1) 

 

  Nově se doplňuje o: 

- nájem 2 ks LED sady na strom OS-LDL-37 SB (10 ks, rozteč 2m) 

- nájem 3 ks GESIS zástrčka 96.032.4053.1, černá 

- nájem 2 ks GESIS rozbočný člen 1/3 – 96.030.0153.1, černý  

- asistence při slavnostním rozsvícení 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O NÁJMU VÁNOČNÍ VÝZDOBY Z ROKU 2020 



 

 

 

Nově se doplňuje o: 

- Strom lípa před ZŠ křižovatka V Kratinách a Spořická 

- nájem 40 ks LED-PLR-240 SB/ČK 

- nájem 4 ks GESIS zástrčka 96.032.4053.1, černá 

- nájem 2 ks GESIS rozbočný člen 1/3 – 96.030.0153.1, černýP 

- nájem 1 ks GESIS krytka s lankem černá 99.414.6205.2 

- nájem 1 ks GESIS prodlužovací kabel 15 m, černý 

 

1.2 Pronajímatel je vlastníkem vánoční dekorace uvedené v cenové kalkulaci z 29.10.2020, která bude od roku 2022 

sloučená a nahrazená novou cenovou kalkulací z 12.10.2022 a bude přílohou č.1. Tento dodatek č.1 se stává včetně 

nové přílohy č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  

V článku „IV. Cena plnění“ se upravuje text bodu 1 a 3 v následujícím znění: 

4.1 Cena za předmět této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí ročně 52.579,50 Kč bez DPH (padesát dva 

tisíc pět set sedmdesát devět korun českých a padesát haléřů). K této ceně bude vždy fakturována částka za montáž, 

demontáž, převzetí výzdoby, kontrola, oprava, doprava a asistence při slavnostním rozsvícení stromu na Hrušovanském 

náměstí. Cena činí ročně 78.200,-Kč bez DPH (slovy: sedmdesát osm tisíc dvě stě korun českých). Cena celkem za 

pronájem, montáž, demontáž, převzetí výzdoby, kontrola, oprava, doprava a asistence při slavnostním rozsvícení stromu 

je 130.779,50 Kč bez DPH. 

4.3       Součástí této smlouvy je cenová kalkulace ze dne 12.10.2022, jež tvoří přílohu č. 1 smlouvy a nahrazuje Pokud cenová   

             Kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši skuteční ceny za předmět smlouvy. 

V článku „V. Platební podmínky“ se upravuje text bodu 1 v následujícím znění: 

5.1 Roční cena plnění bude hrazena nájemcem na základě faktury vystavené pronajímatelem v den montáže v hodnotě 

130.779,50 Kč bez DPH. 

V článku „IX. Závěrečná ujednání“ se upravuje text bodu 6 v následujícím znění: 

9.6  Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Cenová kalkulace ze dne 12.10.2022. 

 

1.         Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

 

2.        Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 jsou beze změn a nadále platná pro obě Smluvní strany. 

Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost podpisem obou Smluvních stran. Tento dodatek vstupuje v platnost a   

účinnost podpisem obou smluvních stran.  

 
 

 Klášterci nad Ohří dne …………………….            V Městské části Praha Dolní Chabry dne …………………… 

 

______________________________ ______________________________ 

pronajímatel nájemce 


