DODATEK Č. 5
ke smlouvě č. 15 008 0 00
o vydávání periodika ze dne 19.3.2015
Smluvní strany:
Městská část Praha-Kunratice
K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4 – Kunratice
jednající starostkou Lenkou Alinčovou
IČ: 002 31 134 DIČ: CZ002 31 134
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Budějovická 1912, Praha 4
Číslo účtu:
2000690389/0800
Ident. Ekonomického subjektu: ČSU č.j. 157/04-3120 z 15.3.2004
(dále jen „Objednatel“)
a
1. Marek Dvořák
pod adresou Dražická 2458, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 19016
IČO: 66030099, DIČ: CZ6911033437
Číslo účtu: KB - 19-4165500247/0100
(dále jen „Zajišťovatel“)
(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)
obě smluvní strany se dohodly, vzhledem ke zvyšujícím se nákladům zajišťovatele na výrobu
časopisu ( zejména zvyšující se ceny energií a papíru) na postupném nezbytném zvýšení
smluvní ceny dodávaného předmětu na následujícím dodatku č. 5 této smlouvy:
Smluvní cena, platební podmínky (článek IV. )
Cena za plnění předmětu této smlouvy (čl. II. a III.) se nově stanovuje takto:
za vydávání Kunratického zpravodaje (1ks 20 stran) a jeho dodávání objednateli (6 x za
kalendářní rok) za cenu, tj. za 4 300 ks takto:
č. 5/21 KZ bude dodáno za celkovou cenu 35.530,-Kč
č.6/21 KZ bude dodáno za celkovou cenu 38.280,-Kč a následně další čísla budou dodávána
za celkovou cenu 38.280,-Kč
Zajišťovatel není plátce DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti vyžaduje
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí.
Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Městská část Praha–Kunratice bez zbytečného
odkladu po podpisu smlouvy. Městská část Praha–Kunratice se současně zavazuje informovat
druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně na vyžádání kopii
potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama
potvrzení obdrží.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou části, který
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum
jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti
Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu §§ 504 a 2985 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.“
Tento dodatek č. 5 byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom výtisku.
Tento Dodatek č.5 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu a účinnost dnem zveřejnění
v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Za Objednatele

Ing. Lenka A l i n č o v á
starostka MČ

V Praze dne

Za Zajišťovatele

Marek D v o ř á k

V Praze dne

Porada starostky č. 20 ze dne 28.4.2015

