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DODATEK

č. 1
zavedení a provádění systému řízení

ke Smlouvě o
bezpečnosti dětského hřiště ze dne 13.9.2013

uzaťený niže uvedeného dne, měsíce a roku ve smy§lu u§t. § l90l a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákonil mezi následujicími účastrríky:

A/

Základni škola Kaplického
§ídlo
Kaplického 384,463 12 Libetec 23

Ič
DIč

,I2,143379

zastoupena

Mgr. Pavlem Zeronikem, ředitelem

(dále

B/

czl2.]43379
jen,,provozovatel")

TomotT parky §.r.o.
jednající
Mgr, Pavlem KoláŤem, prokuTistou společnosti
sídlo
Radváoovice l1, 51l 0l Kaílovice
1Čo
4147o712
DIČ
CZ4,7 4,101 12
bank. §poj.
registrace u Krajského soudu v }lradci Kráové, oddil C, vložka 2799
(dále jen ,,\.ýTobce")

takto:
I.

úvodni ustanovení

1.

Mezi účastnftybyla dne 13.9.2013 uzavřena Smlouva č. l3-99-G069_0 o zavedení
a provádění systému řiz€ni bezpečnosti dětského hřiště. Jako áotovitel revizi a servi§ů
smloulu spolupodepsala společnost Tomovy palky-servis s,r.o., se sídlem Jeronýmova
557, 5ll 01 Tumov, IČo: 22198391,, jednajícíIng. Tomášem Tomsou, diiJe jen
,,áotovit€l GD*.

2.

3.

S obledem na skutečnost, že meá qýrobcem a zhotovitelem GD byla dne 25.2.2015
uzavřena Dohoda o ukončení veškerych smluvních váahů, není áotovitel GD již
smlu!Ťúm parherein \^.hobce. Nadto pracovníci zhotovitele GD nebyli řádně proškoleni
a nebyli seznámeni s pokyrry r".foobce pro provádění revizí a servisů. Zhotovitel GD tak
zhatil opráměni k realizaci sy§tému gaíantovanéhodozoru ve smyslu no..y ČsN PN
EN l176-7.

Dohoda ze dne 25.2.2015 aouÉtrnenío neoprávněném prováděni kontrol, údržby a oprav
\.jToblai spol€čnosti Tomolry parky §.1.o. ze dne 19.6,2015 se jako pŤíloha č. l a č.2
stávají nedí]nou §ouěástí tohoto dodatku č. l.

2
.

\

Změna smloury
1.

výrobce se podpisem tohoto dodatl-u č. 7 7Aýazlje ve prospěch provozovatele splnit
veškeré povinnosti, které v}pl:ývaly ze smlowy pťo áotovitele GD. v;foobce prohlašuje,
že pŤebírá v plném a neztenčenémrczsahu všechny závazky a povinnosti áotovitele GD
a \.ýTobce tak vsfupuje do postavení zhotovitele GD.

2.

Výrobce se dále zavazuje po§lq,tnout §lel'rr ve plospěch lrovozovatele ve výši 5 % na
veškerérevize a servis.

3-

ostami ujednáni smloury č. l3-q9-GOó9-0 o zavedmi

a

prováděni sysrému řizeni

bezpečnosti dětského hřiště ze dne 13.9.2013 zůstrávají nedotčena.

I|-

zívěrečná u§tanovení
dodatek č. l nabývá platnosti a účimostidnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami, je \,Thotoven ve dvou stejnopisech, z ttichž každý má platnost originálq kdy
jeden stejnopis oMrá provozovatel ajeden stejnopis obdržívýrobc-e.

l. Tento

)

smlu\Ťí stany po bedlivém přečtenítohoto dodatku č. l píohlašuji,že tento odpovídá
projevu jejich vůle, a že k němu přisfupují svobodně a ýáĚné, áínžby považovaly by'
jediné jeho ujednínl za nesrozumitelné. Na důkaz toho iel' podepisuji.
prcvozovatel:

v]hobce:

v Radvánovicích

dne 30.3.2016

1 \

F,c,

Tomor,y parky s.r.o.
MgŤ. Pavel Kolář
plokulista společnosti

Přílohy: č.l Dohoda

, (é:.,....,l"" "tí.y'é

1,

:;:,3""

o ukončení veškerých sm|uvních vžahůze dne 25.2,2015 (kopie)
neoprávněném prováděni kont ol, údržbya oprav \"_hobků společnosti
parky
Tomo\,y
s.I.o. že dne l 9.6.201 5 (kopie)

č.2 omámeni o

Dohoda o ukončenív§škerých smluvrrích rrzbhŮ
(dále

ť Tmlovy

jen.Dohodď) uza\rřených

má

niže Wedenými účá§lníky:

prrky 6.13,

R€ó/ánovi6 í 1, 5íí01 Kr8lovicé
lěo| 47470712

zastoupená: Mgr, PeYlem Koláňém, Prokuíi§ou

ď Tomor.y paúy,§órvb s.ró,
Jéíonýmo\r€ 557, 5í 1 oí Tumov
lčo: á79839í

právni nárfrrpcg lng. Tomáše Tom§y, lČo; 48í87 9í7
zastoupená: lng. Tomášem Tom§ou. jedn€iel€m

c/ ln!, Ťonáš Tom3a
Jeíonýmovs 557, 5' í 0,| Tumov
lčo 4ala7917
l.
s.r,o. a lng. Tomáš Tomsa §polu dne ,1.9.2011 uzavřgli tň §mlouYy, e to
93:tl!" l"tqgr*r
§mouvu
o zElÉlénlger8nto\raného doz!ru, servi§u a íevizl, §m|ouvu o zaJištěnl ri:ntáÉl
a R*ncovou smlowu o p8ílfl€r§ví a výhradni §polupÉci. oo prav a pwinnoúi |ng, Tomáše
Tom§y nfuledně so §ouhlasem úča§úikovsroilpiÉ sporarór roniwy pa*y-dMs s.r.o,
a povinnosti pbtzala. Dne 2a,2,2!j,l1 uzivnry sporecnŇ'rómovy parky s.r,o.
?:Ť§.á
|rá'*
pad(y-s€Ms s.ro, Nálemnl smlowu n9 píDnájem n8býtolých proxor vd áeni p;itro
l9Tovy
i
doddku z€ dne í.íí,2011,

ll.

q:

D_ohody §e dohodli ne ukoněení Yšsch shora uvgdBný* smluY. smlouvy ze dne
Ý*pig
1.9?9],1,t:d,y sř{ouva_o zajišĚnígarantovanéfio d@nr, seMsu á Ňia, Šmruva o zaiisrent
montáží a Rárncové smlouv€ o paílneí§tvía výhradni sdrupíád se uronculi dohodou ie dni
podpisu po9bdnl ze strgn_ Nájgmnl smlouva ze bne 2E2-Žor i se
na *aost siotečnosti Tomolý
kdáu
31.í2.2014.
pgtky_seívb s.1,o, píohlaŠujá
spolgčílo§i
Tomovy
!!F._Ťliil.ol.ibná,je
za
x romulo ofi LEManě prostory vyldidila 8 ťrnto dngm nájémni rfáah koněí,

lll.
Tato Dohoda je vyhotor€na

V Raó/ánovicích _lf..A.-

s

penry".' p1
n úáfuv]q ,t, §ll sj luú

r€ tbch §tBjrppisgó

1J?í-

y 1u,nou6

§

tím, žg k8ždá strana

2,f 'r

.

}o

r

\-

obdž po jédnom-

V Turnové .!!_,},;P.lr

romovy

sú&j |(']diP

Iornoiy ?€rb

DE-iarřt &l
Tomovy paíky s.í.o.
Mgí. PerclKo|ář

.

t.rť. ú.o. t'§,

§

Tomoyy paíky-sgíris s,r.o.
lng. Tomáě Tomss

St-=S.:1
lng. Tomáš Toínsa

Tomovy pan$t
Tomov)l par§l

-

J€ronýmovs 557
51l 0l Tumov
IČ| 227 98 3gl

servis s"r.o.

v RrÁ/áDovicbh l9,o62olJ

věc:

oznarnujeme Vám tímúo- že neše.qpolečDo§t
v po§ledúí době ,,"n.ff€nda
kt€rých bez Daš€ho_§oubla§o
pr", u*i.ilol

otÁiái-§.-rrfri frffiiffi,n

"

nlíivity, pň

.lcn"ao,

iry'&iť6i,*hT|",ffi
ffi :ffi
sp"':+j$ Torlw p"rkr s.r.o.":i"",ffi,.J**ť;#,triffi
Tó se qý-M aktivit jak
prováděo! koutol, ttdržby i oprav
aetsrycU

tr*ť

v

"^tÓ.t

"

oblaši obc.hodrr, tak

,p.i#iru řffivy

obtasti

p"rry ,..o.

Dále váe §děfuiene. ž€ s účitmosťod,I.4.2015
do§lo ke znrělě provoa|ch předpl§ú
a po§,nrl vJ,robce pro
Drovoz . tidfrhu výíobkůspolečno§ti ronoly

yHitrffi.,ffi

firiy-J.o. zor&y

se

ffi i,fi ,ŤH,*:Hifr ssry,:ffiiffť;,#ůŤ-ffi

iejlch _řífuého r be4ďného provozu v rouladu r CSN EN lr7G7.
J€Iikož došlo
k ukonč€oi §polrrpfácc mezi mší§Dolečno§ť
io.ol.y party
§€rvi§ §.í.o. ke dni 28.2,2015. o"Ňti i516
"pn9'p6rla"Ň
i2
i**ry,
9 oprav_ výrobku spoteúo*i ronovy
psr*y §J.o. pro&ot€"ua"i|tň"áe.r
ni, ani j§te n€byli §€zoámcni
'l&žby
s po§,ny výrobce pro jeiich
Drovádění. žd,"dř jí" ál-;fi;iil'i*"§ř1""l
grreltoveného dozo& tedÝ-k re!,ldm
r rervlrri nallch
iil"yr,e.o
It těDtúo čiuo$€rn komp€t€nful
ad oprávlěnou ve smysto čsŇ
"ir"utřn-q;","Ž
"*un r r t zc-i.

bŇ; ";,i-J-;;;;;'

-

1lr"hš

a^ ^._
oprav n8 našich ry{ry_nekvalifikoyanému
r,"jŤobcích a tím Donršování

abyste se těchto činaosti UezoaUaane

a n€oprá\aěnérnu provádáí kontol, údržby
lolrmy
,y"lý.,ó-",

zarai

Ďaá

ČŇ-ŇlizŤ,-ii"iie-ri,

qpolďrosti vňťll raátka spolďDo§íi
Tonoly parky"er'"Jrňó-"],tffi
";"ď-e,"šr
.".Ó.,'t
ar"'o*i*-qiirtěoí
i po
uko!č€nl mlí §potwráce : a tedv hez *i"li"
"g
§irgil*; - Ú"et
.
r17.y66
Vá§ upozorĎuj€m€,
Ú , ,rrr"U ,"š"bo ,.oerávaěo-dh;'Wrái UllrorU a
dokonce ásabu do rrýrobŇ ,*í"n"#
1irovy o*t!
iářáipovazovtno
za dilvod k propadnuť zlrui oog"t"yaly66"fi&;#"ffiil-#ň,l.r,o.,

iiňá".

y$-fu}

*,lli"i. ř.

skuúečno§t bude §dělerra
S

majidú a provozovarelům zařízeirí či dětstého hřiště-

a

tsto

pozdravem

nP

Tomovr

mrtg,,",,

§(io:lQťbú... FldváWli!
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E

Tuiov

Te',/Far:461 3a9 1B1. ]l81 389 368
lč: 47470712, Dlč. éz4747qv2
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,>\*_J==.\
'§ F'rMgr, Pavel KoláŤ
prokuri§ta

*#;Ťiffi.§i*:

"'ilť*§;,ffi,*

