
Evidenční číslo 5614170454/13
57999304

Dodatek č. 13
smlouvy o provozování veřejného a slavnostního osvětlení a kolektorové sítě ve městě
Brně uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1. 1 Objednatel Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město,
602 00 BrnoSe sídlem:

JUDr. Markétou Vaňkovou,
primátorkou

Oprávněn jednat ve věcech smlouvy InS- Tomáš Pivec,
a pověřen k podpisu smlouvy:

Zastoupen:

vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
Česká spořitelna, a.s.Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:
(dále jen objednatel)

111 211 222/0800

44992785

CZ44992785

1.2 Poskytovatel

Se sídlem:

Zastoupen:

ve věcech smluvních

Technické sítě Brno, akciová společnost

Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno

Mgr. Martinem Marciniszynem,
předsedou představenstva

Ing. Jakubem Heikenwálderem,
nstva

provozně technickým ředitelem

Česká spořitelna a. s.

2025576339/0800

25512285

CZ25512285

KS Brno, OR, oddíl B. , vložka 2500

Ve věcech technických:

Fax:

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu

IČO:

DIČ:

Registrace v OR

(dále jen zhotovitel),

přičemž objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jako smluvní strany.
uzavírají

dodatek č. 13 ke smlouvě č. 57999304 ze dne 28.01.2000 o provozování veřejného
a slavnostního osvětlení a kolektorové sítě ve městě Bmě.
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2. Předmět dodatku č. 13

2.1 Objednatel a zhotovitel se v tomto dodatku č. 13 dohodli na změně smlouvy č. 57999304 

ze dne 28.01.2000 o provozování veřejného a slavnostního osvětlení a kolektorové sítě 

ve městě Brně, ve znění pozdějších dodatků, jejíž nové úplné znění je uvedeno v příloze 

č.l jejího dodatku č. 12 účinného od 01.01.2016 (dále jen smlouva) takto.

2.2 Článek 4 Výše úplaty za plnění předmětu smlouvy písni, a) smlouvy se mění a nově 

zní takto:

a) Financovaní provozu VQ: Objednatel se zavazuje od 1. 1. 2020 zaplatit zhotoviteli 
úplatu za provoz světelných míst ve vlastnictví zhotovitele, a to ve výši sazby 10,81 Kč 

najedno světelné místo a každý kalendářní den příslušného měsíce. Tato sazba je 

stanovena na základě kalkulace, která je přílohou ě. 1 této smlouvy. Zhotovitel je 
oprávněn tuto sazbu každoročně valorizovat o míru inflace vyhlášenou Českým 

statistickým úřadem. V případe, že některá ze strategických položek, tj. elektrická energie 

a materiál kalkulace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy se navýší o více jak 10%, je 
oprávněn zhotovitel provést novou kalkulaci sazby na 1 SM/den. Tato kalkulace pak 

bude novou základnou pro výši poskytované úplaty na základě této smlouvy.

2.3 Článek 4 Výše úplaty za plnění předmětu smlouvy písm. b) smlouvy se vypouští.

2.4 Článek 5 Platební podmínky odst. 5.2 smlouvy se vypouští.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 133.

3.1 Dodatek č. 13 je uzavřen, nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti 
dnem 01. 01.2020.

3.2 Smluvní strany shodně konstatují, že dodatek Č. 13 podléhá uveřejní dle 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.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 13 a smlouvu zašle k uveřejnění v registru 

smluv objednatel.

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené v dodatku č. 13 a ve smlouvě nejsou předmětem 

jeho obchodního tajemství.

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené v dodatku č. 13 a ve smlouvě nejsou informacemi 
požívajícími ochrany důvěrnosti jeho majetkových poměrů.

3.6 Zhotovitel jako účastník smluvního vztahu dle dodatku č. 13 a smlouvy tímto potvrzuje, 
že byl v okamžiku získání osobních údajů objednatelem seznámen s informacemi 
o zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a povinností dle dodatku č. 13 

a smlouvy. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje objednatel na svých 

internetových stránkách www.bmo.cz/gdpr/.

3.7 Dle obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů, objednatel 
v rámci infomační povinnosti o zpracování osobních údajů informuje, že na stránce
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www.brno.cz/GDPRje zveřejněna informace o nakládání s osobními údaji.

3.8 Dodatek č. 13 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý má stejnopis má platnost
originálu, každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

3.9 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 13 uzavřely dobrovolně, na základě své pravé
a svobodné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 13 jsou přílohy:

příloha č. 1 - Kalkulace sazby úplaty za provoz světelných míst, která s účinností
dodatku č. 13 nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy

příloha č. 2 - Soupis SO a VO v majetku TSB, a.s., která s účinností dodatku Č. 13
nahrazuje přílohu č. 2 smlouvy

příloha č. 3 - Plán obnovy VO pro roky 2020-2023 fmancovatelný z prostředků TSB,

3.10

a.s.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:

Dodatek č. 13 byl schválen na R8/.Pftr?. schůzi Rady města Brna konané dne

V Brně dne
Za zhotovitele

V Brně dne
Za objednatele

vedoucí
Odboru investičního

Magistrátu města Brna

předseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost

. 7o?ý

místopředseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost


