






 

 

Dodatek č. 1 
 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

 

uzavřená dle § 1746 odst. 2  zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města Pardubice  
Kontaktní osoba: Iva Bartošová, vedoucí Odboru sociálních věcí, tel: 466 859 631 
 
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
(dále jen objednatel)     
                 
a 
 
Dodavatel:    Berserk Security s.r.o 
Se sídlem:              Lidická 374, 53009 Pardubice  
Zastoupen:            jednatelem společnosti Pavel Jenčík  
Zastoupený ve věcech smluvních:     XXXXXXXXXX  
Kontaktní osoba:    XXXXXXXXXXX 
 
T 
IČ: 28818181 DIČ: CZ28818181 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Hradci Králové oddíl c, vložka 
29222 
 
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 43-9377440277/0100   
(dále jen dodavatel)   

 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento   
 

dodatek ke smlouvě o zajištění ostrahy objektů vyčleněných pro zajištění výkonu 
karantény osob bez přístřeší a osob vykázaných z důvodů domácího násilí po dobu 

nouzového stavu (dále jen „dodatek“) 
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I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Vzhledem k dynamickému vývoji epidemiologické situace týkající se nemoci COVID-19 se smluvní 
strany dohodly na změně smlouvy o zajištění ostrahy objektů vyčleněných pro zajištění výkonu 
karantény osob bez přístřeší a osob vykázaných z důvodů domácího násilí po dobu 
nouzového stavu (dále jen jako „Smlouva“). 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se v objektu – nemovitost „náměstí Jana Pernera č.p. 
2562, Zelené předměstí, Pardubice, umístěném na parcele č. 5532. k.ú. 717657, Pardubice, a v 
objektu – nemovitost „náměstí Jana Pernera č.p. 2561, Zelené předměstí, Pardubice, umístěném 
na parcele č. 5532. k.ú. 717657, Pardubice (dále společně jako „Objekt č.p. 2561 a č.p. 2562“), 
nebude nacházet žádná osoba podrobující se zde karanténním opatřením, bude dodavatel 
vykonávat ostrahu Objektu č.p. 2561 a č.p. 2562 jedním pracovníkem ostrahy, který bude držet tzv. 
celodenní pohotovost a 1x za 24 hodin vykoná fyzickou kontrolu Objektu č.p. 2561 a č.p. 2562 (tj. 
dodavatel nebude vykonávat ostrahu takového objektu ve formě fyzické přítomnosti pracovníka 
ostrahy po 24 hodin denně). O této skutečnosti pořídí dodavatel zápis. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že za služby shora uvedené náleží dodavateli odměna ve výši  
 

81,-Kč bez DPH, za 1 BP,  
 

tj. 81,-Kč bez DPH za jednu hodinu a jednoho pracovníka vykonávající ostrahu objektů dle podmínek 
tohoto Dodatku č.1. 

 
4. Ustanovení tohoto dodatku se analogicky použije i na plnění, které dodavatel poskytl objednateli od 

7. 5. 2020 do uzavření Dodatku č.1. 
 

5. Smluvní strany se dále dohodly, že Dodavatel je povinen dle podmínek Smlouvy provádět ostrahu 
dočasných objektů pro nouzové ubytování na pozemcích označených jako p.p.č.  1191/4, p.p.č. 
1191/5 , p.p.č. 1191/10 v katastrálním území Svítkov, obec Pardubice („stanové město“), i po 
skončení nouzového stavu, a to do 31. 5. 2020. 

 
6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění.  
 

 
II. 

                                                                       Závěrečná ustanovení 
 
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 

zákoníku. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá 

strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran; podléhá ale registraci v registru smluv ( § 6 odst. 2 zák. č. 340/2015 Sb.). 
4. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že     

nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy 
připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
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5. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
občanského zákoníku).  
 
 

      V Pardubicích dne ………………..    V Pardubicích dne …………………. 
 
       za objednatele     za dodavatele 
             
 
        .................................................                ................................................. 
 Ing. Martin Charvát                                                          XXXXXXXXXXXXXX 

primátor                                                              l 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 48. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 14.05.2020 od 14:30 hodin 

 v enteria aréně 

 
Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Tomáš Pelikán, Jiří 
Rejda, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych  
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Věra Netolická, interní auditor 
 
 
Omluveni: Ludmila Ministrová, Jakub Rychtecký (příchod 14:37) 

 

  

 

I. 
Schválení programu jednání 

Do programu bylo navrženo: 
- zařazení nové zprávy „Pověření náměstka primátora k jednání jménem statutárního města 

Pardubice“ jako bod č. 2. 

 

Program 48. mimořádné schůze RmP dne 14.05.2020 byl schválen včetně navržené změny takto: 

(pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
1. Dodatek ke smlouvě o zajištění ostrahy v objektech pro výkon karantény 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

2. Pověření náměstka primátora k jednání jménem statutárního města Pardubice 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

3. Diskuse 
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II. 
Schválení usnesení ze 46. mimořádné schůze RmP dne 29.04.2020,                                  

47. řádné schůze RmP dne 04.05.2020 a jmenování ověřovatelů                                        
ze 48. mimořádné schůze RmP dne 14.05.2020 

Usnesení ze 46. mimořádné a 47. řádné schůze RmP byla schválena. 
Ověřovateli zápisu ze 48. mimořádné schůze RmP byli jmenováni Tomáš Pelikán  
             Vítězslav Štěpánek 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Dodatek ke smlouvě o zajištění ostrahy v objektech pro výkon karantény 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3527/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění ostrahy objektů vyčleněných pro zajištění výkonu 
karantény osob bez přístřeší a osob vykázaných z důvodu domácího násilí po dobu nouzového 
stavu. Dodatek č.1 je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č.1 se společností Berserk Security s.r.o., se sídlem Lidická 374, 530 09 Pardubice, 
IČ 28818181 
Z: Martin Charvát, primátor města 
T: 15.05.2020 
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2 
Pověření náměstka primátora k jednání jménem statutárního města Pardubice 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3528/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
ve smyslu ust. § 30, odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Bc. 
Jana Nadrchala, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, náměstka primátora statutárního města Pardubice, aby 
v plném rozsahu jednal a činil úkony jménem statutárního města Pardubice, IČ: 00274046, se 
sídlem Pernštýnské nám.   č.p. 1, 530 21  Pardubice, ve všech správních řízeních vedených dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve kterých 
město Pardubice vystupuje jako účastník řízení (§ 71, odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny). 
 

3 
Diskuse 

 
Martin Charvát 

- informoval, jak bude nadále řešena problematika osob bez domova, u kterých bude nařízena 
karanténa v souvislosti nákazou COVID-19. S ukončením nouzového stavu (17.05.2020) 
skončí městu povinnost mít pro tyto účely vyčleněny dva objekty na náměstí Jana Pernera a 
areál „stanového městečka“. Město si chce však nadále ponechat vyhrazené jedno z č.p. na 
náměstí Jana Pernera, které bude využíváno pro případy, kdy bude nařízena karanténa lidem 
bez domova, případně lidem s trvalým bydlištěm na Pernštýnském náměstí 1. Postup byl 
konzultován s OSV a případné umístění bude řešeno v součinnosti s infekčním oddělením 
PKN a.s. a městskou policií. Celá problematika včetně otázky provozních nákladů je řešena 
s ředitelem Krajské hygienické stanice Pk p. Vykydalem. 

 
 

 

Schůze byla ukončena ve 14:40 hodin 
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……………………………………… 
    Martin  C h a r v á t 
primátor města Pardubic 

 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
………………………………………                                ……………………………………….. 
     Tomáš  P e l i k á n                                                                             Vítězslav  Š t ě p á n e k 
    
 
 
  
V Pardubicích dne 18.05.2020                                                      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem: 4 strany zápisu 
Přílohou zápisu je jmenovitý přehled hlasování k jednotlivým návrhům usnesení.  
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na 
webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1. 

 


