
Dodatek č. 1: „Zpracování projektové žádosti včetně příloh k projektu: Zlín, ulice Středová, oprava
komunikace a stezka pro cyklisty - aktivita Bezpečnost dopravy"

Článek I.

Smluvní strany

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
zastoupené
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
Odpovědný útvar: Oddělení koordinace projektů
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283
Bankovní spojení:
Tel.:

dále jen objednatel

S00JP00HC77F
JjúO

Eurovision, a.s.
se sídlem V
zastoupená
zástupce ve

zástupce ve věcech technických:
IČ: 27691845
DIČ: CZ27691845
Zapsán v obchod žka 5056
Bankovní spojení:
Tel.:

dále jen zhotovitel

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800180005
ze dne 14. 8. 2018

(dále v textu pouze jako „Dodatek č. 1")

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2018 Smlouvu o dílo č. 3800180005 (dále jen „Smlouva"). Touto
smlouvou se zhotovitel, v rámci své obchodní činnosti, zavazuje provést a zajistit „Zpracování
projektové žádosti o podporu projektu Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro
cyklisty - aktivita Bezpečnost dopravy".

Povinnou přílohou pro podání žádosti je dokument "Vyjádření Řídícího výboru IPRÚ o

souiadu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií".

24. výzva k předkládání projektových záměrů do aktivity Bezpečnost dopravy byla vyhlášena dne
29. 8. 2018. Termínem ukončení příjmu projektových záměrů byl 31. 10. 2018. Z důvodu převisu
počtu podaných záměrů do této výzvy se vydání dokumentu "Vyjádření Řídícího výboru IPRÚ o

souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií" předpokládá až v únoru 2019.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

S00JP00HC77F



Dodatek č. 1; „Zpracování projektové žádostí včetně příloh k projektu: Zlín, ulice Středová, oprava
komunikace a stezka pro cyklisty - aktivita Bezpečnost dopravy"

Článek II.

1. Článek V. Doba a místo plnění, bod 1.2 Termíny plnění ve Smlouvě o dílo se mění následovně:

Termíny plnění:

- zpracování projektové žádosti v systému MS2014+: do 31. 3. 2019

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů bude
pro tyto účely statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje
budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby
kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na www.ziin.eu -> Jsem občan
-> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o
zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/odpr.

4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

6. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich

pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků: ____
Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednacf:14. 12. 2017, č.j. 3/22Z/2017, schválení rozpočtu SMZ na rok 2018

Schválení uzavření Dodatku č. 1:

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 26. 11. 2018, č.j. 55/23R/2018, schválila uzavření dodatku č. 1
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