
Dodatek č . 1

ke smlouvě č. 24/05638/16

oumístění psů nalezených na území města Uherskěho Brodu
vútulku pro zvířata anásledné péče oně

uzavřené dle §1746 odst. 2zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Danuše Jiříčkové, Těšovská 352, 687 34 Uherský Brod -Těšov,
Provozovna: Hotel pro psy, Havřice 402, 688 01 Uherský Brod,
IČ:72432128,
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná vobchodním rejstříku,
(dále jen „provozovatel hotelu pro psy")
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a

město Uherský Brod,
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod,
IČ:00291463,
DIČ: CZ00291471,
zastoupeno starostou Ing. Ferdinandem Kubáníkem,
(dále jen „objednatel")
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se dnešního dne dohodly na změně adoplnění výše uvedené smlouvy (dále jen „smlouva") takto:

ČI. 1. -změny smlouvy

VČI. 1. odst. 1.2 se text

Osoba oprávněná jednat ve věcech předmětu plnění
„Ing. Jiří Barčík, e-mail: jiri.barcik@ub.cz ,tel. č. 572 805 272
Ing. Milan Pipal, e-mail: milan.pipal@ub.cz ,tel. č. 572 805 273
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nahrazuje textem
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech čl. 3. smlouvy
„Radek Šustek, e-mail: radek.sustek@ub.cz ,tel. č. 572 805 290
Bc. Bohumil Michalec, e-mail: bohumil.michalec@ub.cz ,tel. č. 572 805 291.



vČI. 3. odstavci 3.1 se za slovní spojení „Městskou policií Uherský Brod" vkládá text „(dále jen
„městská policie")" ana konci odstavce se vkládá nová věta ve znění:
„Komplexní péče zahrnuje také zajištění označení psa identifikačním číslem, tj.
alfanumerickým kódem zobrazeným transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost
konkrétního psa (dále jen „čip"), za podmínek vyjmenovaných zvláštním zákonem a
vpřípadě, kdy čip upsa nebyl rozpoznán."
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VČI. 3odstavci 3.2 se poslední věta „Převzaté psy umístí vhotelu, zajistí veterinární
vyšetření, ošetření avakcinaci" nahrazuje větou „Převzaté psy umístí vhotelu, zajistí
veterinární vyšetření, ošetření, vakcinaci apřípadné označení psa čipem (dále jen
„čipování")."

1 . 5

VČI. 3odstavci 3.3 se věta „Předaný pes bude vhotelu umístěn na náklady objednatele na
dobu do předání psa popsaného vprotokolu do pěstounské péče nebo do přihlášení se
původního majitele" se nahrazuje větou „Předaný pes bude vhotelu umístěn na náklady
objednatele na dobu do předání psa popsaného vpředávacím protokolu (dále jen „předávací
protokol"), vlastníkovi, nebo osobě, která psa bude opatrovat podle příslušného zákona."
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VČI. 3odstavci 3.4 se slovo „druh" nahrazuje slovem „plemeno", slovní spojení „rozlišovací
údaje dle potřeby" se nahrazuje slovy „evidenční číslo písemnosti nebo obdobný rozlišovací
údaj (dále jen „číslo předávacího protokolu"), datum amísto odchytu ačíslo čipu nebo
tetování" aslovní spojení „tvoří součást této smlouvy jako příloha č.l" se vypouští včetně
přílohy č. 1.
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VČI. 5odstavci 5.1 se za odrážku „- cestovné 30,00 Kč při prvním umístnění do hotelu" vkládá
nová odrážka ve znění,,- za čipování (čip, registrace čipu, vystavení registračního dokladu -
pasu) 1000,00 Kč/pes."
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VČI. 5odstavci 5.3 se věta „Předpokládaná cena veřejné zakázky stanovená na základě
modelového příkladu při počtu 30 psů za rok: za rok 325.400,00 Kč bez DPH (tj. 325.400,00 Kč
sDPH, dodavatel není plátce DPH), za 4roky 1.301.600,00 Kč bez DPH (tj. 1.301.600,00 Kč s
DPH, dodavatel není plátce DPH)" nahrazuje větou „Předpokládaná cena veřejné zakázky
stanovená na základě modelového příkladu činí:

při 30 psech/1 rok 325.400,00 Kč bez DPH,
-při 120 psech/4 roky 1.301.600,00 Kč bez DPH,

při čipování 13 psů/1 rok, 338.400,00 Kč bez DPH,
při čipování 52 psů/4 roky 1.353.600,00 Kč bez DPH.

Uvedené ceny jsou konečné, dodavatel není plátce DPH."
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VČI. 6. odstavci 6.1 se slova „maximální aaktivní snahu oumístění psa do pěstounské péče či
návratu původnímu chovateli" nahrazují slovy „proaktivní snahu onávrat psa vlastníkovi,
nebo jeho umístění uosoby, která jej bude opatrovat podle příslušného zákona. Provozovatel
se zavazuje umístit na svých webových stránkách přímý odkaz směřující na stránky
objednatele, kde jsou zveřejněny informace oodchycených psech."
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VČI. 6. odstavci 6.2 se věta „Vpřípadě předání psa do pěstounské péče, nebo jeho předání
původnímu majiteli, bude vyplněna druhá strana Protokolu ajeho kopie předána objednateli
vtermínu dle bodu 6.5." nahrazuje větou „Provozovatel se zavazuje vést evidenci psů
uvedených včl. 3odst. 3.1 této smlouvy formou knihy, která bude obsahovat tyto údaje:
pořadové číslo evidenčního záznamu, číslo předávacího protokolu, datum ustájení adatum
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vyřazení z evidence. Provozovatel může v knize vést i jiné doplňující údaje. Bezprostředně po 
přijetí psa a jeho ustájení provede provozovatel v knize evidenční záznam vyplněním všech 
položek s výjimkou data vyřazení z evidence. V případě zajištění označení psa čipem podle čl. 
3 odst. 3.2 této smlouvy, provozovatel vyznačí do protokolu alfanumerický kód čipu a tento 
kód písemně sdělí bez zbytečného prodlení městské policii spolu s příslušným číslem 
předávacího protokolu podle čl. 3 odst. 3.4 této smlouvy." 

1.12 V čl. 6. odstavci 6.3 se věta „Objednatel se zavazuje, že poskytne řádnou a včasnou 
součinnost provozovateli hotelu k jejich písemné výzvě související s řádnou péčí o umístěná 
zvířata." nahrazuje větou „Před vydáním psa osobě, která se prohlásí za jeho vlastníka, je 
provozovatel povinen prověřit, zda je tato osoba jako vlastník psa evidována u městské 
policie. V případě, kdy osoba jako vlastník psa u městské policie evidována není, psa vydat 
nelze. Provozovatel takovou osobu poučí, že vydej psa je podmíněn osobním vyřízením 
evidence u městské policie. Před vydáním psa osobě, která psa bude opatrovat podle 
příslušného zákona, je provozovatel povinen zajistit, aby osoba svou totožnost ověřila u 
městské policie - to provede formou poučení osoby s požadavkem na její nezbytnou 
součinnost při ověřování totožnosti z údajů uvedených v občanském průkaze a následným 
ověřením osoby u městské policie. Po vydání psa provozovatel provede záznam v evidenční 
knize s vyznačením data vyřazení psa z evidence." 

1.13 V čl. 6. se doplňuje nový odstavec 6.6 ve znění: 
„Provozovatel hotelu pro psy se zavazuje umožnit osobám pověřeným objednatelem 
provádět kontroly početního stavu zvířat ustájených podle čl. 3. smlouvy." 

Čl. 2. - Ostatní a závěrečná ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") neobsahuje žádné obchodní 
tajemství. Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Dodatek je platný dnem jeho 
podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. 
Dodatek byl schválen Radou města Uherský Brod, dne 25.11.2019, usn. č. 883/R34/19. 

V Uherském Brodě dne 16.12.2019 V Uherském Brodě dne 16.12.2019 

...........................
Ing Ferdinand Kubáník 
Starosta

............................
Danuše Jiříčková




