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DODATEK č. 9

ke smlouvě na ostrahu číslo: 0488/2004/KŘ
/dále jen „dodatek“/

1. SMLUVNÍ STRANY:
1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:

28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
IC:“
70890692
DIC:
CZ70890692
lěankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Císlo účtu:
27—1650676349/0800
(dále jen „objednatel ')

2. IPO —STAR s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:

709 00

1c:v

DIC:

C260778156

Qankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s.

Císlo účtu:

182882832/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 6751
(dále jen „paskyto vatel?

11. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1)

2)

Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2004 smlouvu na ostrahu č. 0488/2004/KŘ, která byla

postupně měněna jejími Dodatky č. 1až 8 (dále jen „smlouva“).

Zdůvodu změny nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnizsmh úrovních
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za

práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím
novely nařízení vlády č. 347/2019 Sb. s účinností od 1. 1. 2020, vyvstala potřeba změny
smlouvy.

III. Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Čl. VI odst. 1smlouvy se mění takto:
„1.

Úplata za ostrahu dle čl. III této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí
měsíčně 284.465,70 Kč bez DPH (slovy: dvě stě osmdesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát

pět korun a sedmdesát haléřů).“
2) Pro vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají, že změna dle odst. 1) tohoto článku
má účinky ode dne účinnosti nařízení vlády Č. 273/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády

*

ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
IV. Závěrečná ustanovení

1)
2)

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech splatností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a poskytovatel jedno
vyhotovení.

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku

dojde druhé straně, nestanoví—Ii zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě

nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4)

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv,

provede uveřejnění v souladu

se zákonem Moravskoslezský kraj.

5) V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere poskytovatel
na vědomí a výslovně souhlasí stím, Že dodatek bude zveřejněn na oňciálních webových

stránkách Moravskoslezského kraje.

6) Osobní údaje obsažené dodatku budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy vč. jejích dodatků; kjiným účelům

nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o

ochraně

osobních

údajů

jsou

uvedeny

na

oficiálních

webových

stránkách

Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7)

Doložka platnosti právního úkonu dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízeni , ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením
č. 78/7075 ze dne 13. 1. 2020.

V Ostravě dne:

29 .(H. 20le

VOstravě dne: ÁĚ. 4- ?e 2G

_
prof. Ing. Ivo

ndrák, CSc.

hejtman kraje
Po dobu nepřll
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