Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle 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 (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 28. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.11.2021
Měření rychlosti vozidel – Dodatek č. 2 rozšíření technické podpory SW
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - návrh dodatku č. 2

Materiál předkládá:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Materiál zpracoval:

Bc. Radek Jízdný - vedoucí oddělení informačních technologií

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Technická podpora k SW pro měření rychlosti vozidel“
III-OI-2021-005
Kancelář úřadu dále jen „KÚ“

Z důvodu výrazného zvýšení administrativní zátěže referentů oddělení přestupků vlivem spuštění
radarů do provozu bylo dne 13.10.2021 schváleno Radou města Kuřimi (dále jen “RM“), usnesením
č. R/2021/0391, nové pracovní místo asistenta/ky odboru kanceláře úřadu, oddělení přestupků a
agendy autoškol Městského úřadu Kuřim. V souvislosti se vznikem nové pozice, je potřeba mimo jiné
zajistit i programové vybavení, licenci SW SCARABEUS DMS, která si vyžádá navýšení ceny za
technickou podporu ve výši 2.000 Kč bez DPH za rok.
Dne 05.08.2020 schválila RM, usnesením č. 323/2020, uzavření smlouvy na nákup SW pro měření
rychlosti vozidel a navazující smlouvy o technické podpoře ve výši 98.494 Kč/rok vč. DPH. se
společností INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 76323 Dolní Lhota, IČO 04423101.
Následně, usnesením RM č. R/2021/0206, bylo z důvodu připojení nového měřícího zařízení v ul.
Zámecká schváleno uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se navýšila cena technické podpory o
2.420 Kč/rok vč. DPH.
Celková cena technické podpory činí:
Cena dle původní SOD č. 2020/D/0093 ...................................... 81.400 Kč
Dodatek č. 1 - Navýšení ceny - nové měřící zařízení ................. 10.000 Kč
Dodatek č. 2 - Navýšení ceny - nová licence ................................ 2.000 Kč
Celková cena technické podpory bez DPH za rok ...................... 93.400 Kč
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DPH 21 % .................................................................................... 19.614 Kč
Celková cena technické podpory vč. DPH za rok ....................113.014 Kč.
Z výše zmíněných důvodů KÚ navrhuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o technické podpoře č. 2020/D/0093 se společností INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129,
76323 Dolní Lhota, IČO 04423101, spočívající v navýšení rozsahu produktů a služeb a ceny technické
podpory o 2.420 Kč/rok vč. DPH, na celkovou cenu technické podpory SW pro měření rychlosti vozidel
ve výši 113.014 Kč/rok vč. DPH.
Výše uvedené náklady budou hrazeny z provozního rozpočtu ORG 9071000000 - „Radary - měření
rychlosti vozidel“.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o technické podpoře k SW pro měření rychlosti vozidel se
společností INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 763 23 Dolní Lhota, IČO
04423101, spočívající v navýšení rozsahu produktů a služeb a ceny technické podpory o 2.420
Kč/rok vč. DPH, na celkovou cenu technické podpory SW pro měření rychlosti vozidel ve výši
113.014 Kč/rok vč. DPH.
Termín plnění: 15.12.2021
Zodpovídá: Bc. Radek Jízdný - vedoucí oddělení informačních technologií
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Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
www.kurim.cz

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O TECHNICKÉ PODPOŘE
Č. 2020/D/0093
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů:

Článek I
Smluvní strany
Objednatel:
Název:

Město Kuřim

Zastoupený:

Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Se sídlem:

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

IČO:

00281964

DIČ:

CZ00281964

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

22824641/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Název:

INIT technology s.r.o.

Zastoupený:

Ing. Radkem Černobilou, jednatelem

Se sídlem:

Sehradice 129, 76323

IČO:

04423101

DIČ:

CZ04423101

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89849
Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu :

115-1103580217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II
Předmět dodatku
2.1.

Na základě rozšíření servisovaných licencí o jednoho uživatele Scarabeus DMS - dle
objednávky č. 2021/OB/1119 ze dne 26. 10. 2021 se smluvní strany dohodly v souladu s čl. 7.1.
Smlouvy o dílo č. 2020/D/0093 ze dne 18. 12. 2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2021
(dále jen „Smlouva“) na tomto Dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek“), kterým se mění
rozsah produktů a služeb a cena technické podpory.

2.2.

Navýšení technické podpory činí 2.000,- Kč/rok bez DPH, tj. 2.420 Kč/rok vč. DPH při sazbě
DPH 21%. Tato částka je součástí paušální ceny technické podpory / rok uvedené v příloze č. 1
Seznam produktů a služeb zahrnutých pod technickou podporu a výpočet ceny technické
podpory.

2.3.

Smluvní strany se dohodly na náhradě přílohy č. 1 smlouvy, kde její kompletní nové znění je
přílohou č. 1. tohoto Dodatku.

2.3.

V článku IV Cena je doplněn odstavec 4.6. a zní takto:
4.6.

Smluvní strany se dohodly, že poměrná část navýšení technické podpory na období od
protokolárního předání softwarového vybavení (licence nového uživatele SW) do konce
kalendářního roku bude fakturována po nabytí účinnosti tohoto Dodatku a to ve výši 2/12
z navyšované částky 2.000 Kč bez DPH, tedy 333 Kč bez DPH.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
3.1.

Všechna další ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti
a účinnosti.

3.2.

Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku souhlasí a že byl sepsán na základě
jejich pravé a svobodné vůle.

3.3.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři
objednatel.

3.4.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a vztahuje se
na něj povinnost zveřejnit tento Dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti.
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí objednatel
nejpozději do 30 dnů od podpisu poslední ze smluvních stran. Zhotovitel souhlasí se
zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku.

3.5.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost nastává, dle
zákona o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

3.6.

Město Kuřim ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města
Kuřimi na 28. schůzi konané dne 03. 11. 2021 usnesením č.R/2021/XXXX tak, jak to vyžaduje
§ 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
č. 1

Seznam produktů a služeb zahrnutých pod technickou podporu a výpočet ceny technické
podpory

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kuřimi dne ...............……..........

V Sehradicích dne ...........……..........

............................................….................
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

............................................….................
Ing. Radek Černobila, jednatel
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Příloha č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy o technické podpoře
Seznam produktů a služeb zahrnutých pod technickou podporu a výpočet ceny technické podpory

Výčet aplikací a cena technické podpory
Výčet aplikací
Licence Scarabeus DMS
Položka
Připojené měřící zařízení
Uživatel (referent)
Automatizované čtení CRV (registr vozidel ČR)
Automatizované čtení CBE (registr vozidel EU)
Integrace SSL Ginis
Integrace DDP Ginis
Integrace Postservis DopisOnline
Konektor ISZR
Implementované procesy
MP – oznámení
OD – Výzva
OD – Podání vysvětlení
OD - Příkaz
OD - Odložení
OD - Rozhodnutí

Množství

Typ

2
6
1
1
1
1
1
1

S
S
S
S
S
S
S
S

1
1
1
1
1
1

U
U
U
U
U
U

Cena technické podpory
Položka
Paušální - Maintenance za licencovaný SW dle výčtu aplikací /
rok, služby technické pomoci uživatelům v rozsahu 10 hod /
rok
Služby technické podpory s hodinovou sazbou nad rámec
paušálních služeb nebo služeb na vyžádání
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Cena bez DPH
93.400,- Kč

Cena s DPH
113.014,- Kč

1.000,- Kč

1.210,- Kč

