ev. č. 0409/2018/SPO/OMI

D O D A T E K č. 2
ke Smlouvě o spolupráci a výpomoci při provozování výlepové služby na
plakátovacích plochách města Beroun č. 0159/2016/SPO/OMI ze dne 30. 3. 2016
uzavřený mezi těmito účastníky:
Město Beroun
se sídlem Husovo nám. 68, Beroun - Centrum, 266 01 Beroun
IČO: 00233129
zastoupené starostou Mgr. Ivanem Kůsem
dále jako „ město“
Městské kulturní centrum Beroun
se sídlem Holandská 118, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČO: 00335371
zastoupené ředitelem Zdeňkem Veselým
dále jako „ MKC“
Účastníci smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 2, který mění a doplňuje ustanovení původní
Smlouvy o spolupráci a výpomoci při provozování výlepové služby na plakátovacích
plochách města Beroun ev. č. 0159/2016/SPO/OMI ze dne 30. 3. 2016, ve znění dodatku
č. 1 ev. č. 0040/2018/SPO/OMI ze dne 31. 1. 2018 s tím, že v ostatních ustanoveních je
smlouva neměnná a zůstává v platnosti.
Článek 1
Předmět dodatku
Článek III. Práva a povinnosti smluvních stran, odst. 8) nově zní takto:
8) MKC se zavazuje, že při vylepování bude na jednotlivých plakátovacích plochách vylepen
individuální plakát na jedné plakátovací ploše současně pouze jednou a bude vylepovat
plakáty s maximální velikostí formátu A2. V případě volebních plakátů, tj. plakátů
propagujících kandidující subjekt před kterýmikoliv volbami dle příslušných volebních
zákonů (dále jen „volební strana“), může být na jedné plakátovací ploše vylepen současně
vždy jen jeden volební plakát propagující příslušnou volební stranu. Celkový maximální
počet současně vylepených plakátů propagujících jednu volební stranu je 15.
Při posuzování volebních plakátů je rozhodující jejich obsah a nezávisí na tom, kdo je
objednatelem výlepu.
Článek 2
Závěrečná ustanovení
1) Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních o stejné právní závaznosti, z nichž dva
obdrží město a dva MKC.
2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
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3) Pro naplnění dikce zákona 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, se smluvní strany dohodly, že hodnota předmětu smlouvy, včetně
dodatku č. 1, se tímto dodatkem č. 2 nemění a činí 48.000,-Kč.
4) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz)
a v informačním systému registru smluv (http://smlouvy.gov.cz/) bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.
5) Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou
města Beroun č. 898/102/RM/2018 dne 25. 7. 2018. Město Beroun prohlašuje, že byly
splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
6) Účastníci tohoto dodatku po přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl
sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Berouně dne 30. 7. 2018

……………………………………
Mgr. Ivan Kůs
starosta města

V Berouně dne 27. 7. 2018

……………………………………
Zdeněk Veselý
ředitel

