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.
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Příspěvek do 4. schůze Rady města Kuřimi konané dne 03.02.2021
Dodatek č. 3 k SOD 2010/D/0107
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - dodatek č.3 k SOD

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Dagmar Montagová - vedoucí oddělení územního plánování a
technické infrastruktury

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Předkládáme RM ke schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb
č. 201O/D/0107 uzavřené dne 28.01.2010 se společností GISIT, s. r. o. Předmětem plnění je
poskytování služeb spojených s provozem mapového serveru, který je využíván ke zpřístupnění
prostorových dat GIS města Kuřim. Dodatkem se navyšuje roční paušální cena ze současných
20.000 Kč nově na částku 25.000 Kč (bez DPH). Důvodem navýšení ceny je nárůst velikosti množství
dat (orotofotomapy).
Finanční částky budou hrazeny z ORG 9057-0 "GIS".
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb č. 2010/D/0107 se společností GISIT s. r.
o. IČ 27686302 se sídlem Rostislavovo náměstí 12, 612 00 Brno, kterým se mění roční paušální
cena na částku 30.250 Kč (vč. DPH).
Termín plnění: 31.03.2021
Zodpovídá: Mgr. Dagmar Montagová - vedoucí oddělení územního plánování a technické
infrastruktury
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Dodatek č. 3
Smlouvy o poskytování služeb č.
Označená u Poskytovatele TP01/2010
uzavřená podle obchodního zákoníku v platném znění
(dále je „smlouva“)
1. Smluvní strany
1.1.

Objednatel:

Město Kuřim
se sídlem:
Zastoupené ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(samostatně jako „Objednatel“)

Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
Komerční banka, a.s.
22824641/0100
00281964
CZ00281964

a
1.2.

Poskytovatel:

GISIT s.r.o.
se sídlem společnosti:
Statutární zástupce:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČ:
DIČ:

Mendlovo náměstí 470/2a, 603 00 Brno
Ondřej Židek, jednatel
Česká spořitelna, a.s.
2056478379/0800
276 863 02
CZ27686302

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, číslo vložky
52057.
(dále jen „Poskytovatel“).
2. Úvodní ustanovení
2.1. Tento Dodatek je uzavírán dohodou smluvních stran.
2.2 Není-li v tomto dodatku stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah mezi smluvními stranami
ustanoveními Smlouvy.
3. Předmět
3.1. Tento Dodatek č.3 ruší článek 6.1 Smlouvy a nahrazuje ho textem: 6.1. Paušální cena
za plnění předmětu smlouvy je 25 000 Kč (cena bez DPH).
4. Závěrečná ujednání
10.1. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran a v účinnost od
1.1.2021.
10.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží Objednatel, 1
vyhotovení Poskytovatel.

10.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a
udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní
strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly,
že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění
v registru smluv město Kuřim.
10.4. Uzavření tohoto Dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením RM pod xxx ze dne xxx.

V Kuřimi, dne...................

Poskytovatel:

…...............................................
Mgr. Ondřej Židek
jednatel společnosti

Objednatel:

…...............................................
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

