
MĚSTO LOVOSICE 

 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci 

Smluvní strany 

Zadavatel: Město Lovosice 
se sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice 
zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou 
IČ: 002 63 991 
DIČ: CZ00263991 
 
(dále jen „Zadavatel“) 

a 

Zhotovitel:    Provizi spol. s. r. o.  
se sídlem:    Mírové náměstí 25, Litoměřice 412 01 
zastoupený:    Janem Dostalem, jednatelem 
IČ:     25416952 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložka 

16788.  

 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřeli dne 27.09.2005 Smlouvu o spolupráci s městem Lovosice, jejímž 

předmětem je závazek zhotovitele zajistit informování občanů a prezentovat město dle povinností 
zhotovitele a zadavatele uvedených v článcích II. a III. výše uvedené smlouvy, kterou dne 
03.03.2008 aktualizovali dodatkem č. 1 ke smlouvě o spolupráci.  

2. Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto: 

 
II. Povinnosti zhotovitele 

 
Doplněny o bod 2.4.: 
 
2.4. Zhotovitel se zavazuje vytvářet do novin VAŠE Litoměřicko24.cz minimálně dva inzeráty o 

velikosti A6. 
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III. Povinnosti zadavatele 
 

Bod 3.1. se mění takto: 
 

3.1. Zadavatel se zavazuje finančně podporovat společnosti Provizi spol. s. r. o. částkou 15.000 Kč bez 
DPH. (slovy: Patnácttisíc korun českých) měsíčně splatných na účet zhotovitele na základě 
faktury vystavené prvního dne v měsíci. Číslo účtu zhotovitele: 209855501/0300 ČSOB 
Litoměřice. 

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
  
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 

 
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
 
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 

vyhotovení. 
 
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem 

vnitra České republiky. 
 
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru 

smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 
 
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv. 

 

Příloha:  
 Žádost o dodatek vč. nabídky navýšení plnění 

 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem obce:     RADA MĚSTA LOVOSICE 
Datum jednání a číslo usnesení: …………………,  č. usn. …………… 

 
V Lovosicích, dne _____________ 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------   -------------------------------------      

Ing. Milan Dian, Ph.D.   Jan Dostal  
starosta města Lovosice   jednatel Provizi, spol. s. r. o.  
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