
JS 32/2002/2

Dodatek č. 8
ke smlouvě o poskytování technické podpory

k programovému vybavení č. TP/PV01/VM

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Obchodní jméno : Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7
757 01 Valašské Meziříčí

Zástupce organizace : Bc. Robert Stržínek
starosta

IČ : 00304387
DIČ :
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

2. Zhotovitel

Obchodní jméno : GEOVAP, spol. s r. o.
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice

Zástupce organizace : Ing. Robert Matulík
jednatel společnosti

IČ : 15049248
DIČ :
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Zapsaný v obchodním rejstříku 26. 2. 1991 pod spisovou značkou C. 234 vedenou
u Krajského soudu v Hradci Králové.
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II.  Úvodní ustanovení 
1. Na základě vzájemné dohody smluvních stran byl ke smlouvě č. TP/PV01/VM uzavřen 

tento Dodatek č. 8, který je nedílnou součástí této smlouvy.  
 

III.  Předmět dodatku 
1. Zhotovitel se tímto zavazuje poskytovat objednateli technickou podporu k typovému 

aplikačnímu programovému vybavení CityWare (dále jen „TAPV“) specifikovaném 
v Tabulce č. 1 Přílohy č. 1 tohoto dodatku, pro který je objednatel vlastníkem licence. 

2. Cena technické podpory se započtenou slevou činí paušální částku 1,42 % za měsíc 
z ceny TAPV dle Tabulky č. 1 Přílohy č. 1 tohoto dodatku.     

3. Zhotovitel bude účtovat služby paušální technické podpory vždy k 5tému dni následujícího 
měsíce se zdanitelným plněním k poslednímu dni uplynulého měsíce. 

4. První platba bude za měsíc říjen 2015. Vyúčtování je splatné do 21 dnů ode dne doručení 
objednateli.  

 
IV.  Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma stranami a 
uzavírá se na dobu neurčitou, nedomluví-li se smluvní strany jinak. 

2. Dodatek č. 7 uzavřené smlouvy se datem účinnosti tohoto dodatku ruší. 

3. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy se tímto nemění. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto 
dodatku potvrzují svým podpisem. 

5. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro jeho uzavření stanovené tímto zákonem 

6. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že prodávající byl vybrán podle zákona č. 137/2006 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a náklady spojené s poskytováním služeb dle tohoto 
dodatku byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 22. 1. 2015 pod 
bodem Z 3/08. 

7. Prodávající je povinen spolupůsobit při provádění finanční kontroly ve smluvních věcech 
dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších změn, včetně prováděcí vyhlášky 416/2004 Sb. 

8. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po jednom a 
objednatel po dvou podepsaných paré. 

V Pardubicích dne:     Ve Valašském Meziříčí dne: 
Za zhotovitele:      Za objednatele: 

 
 
 

___________________________   _________________________  
Ing. Robert Matulík                Bc. Robert Stržínek         

              jednatel společnosti                 starosta 
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Příloha č. 1 - Specifikace TAPV a ceník TP 2015

Komponenta Cena bez DPH
(Kč)

DPH 21%
(Kč)

Cena s DPH
(Kč)

Subsystém obyvatelstva a ÚIR
Registr obyvatel
Matrika
Volby
Tiskové sestavy
Územně identifikační registr
Registr obyvatel - intra/internet
Celkem Obyvatelstvo a ÚIR
Sleva
Celkem Obyvatelstvo a ÚIR se slevou
REN
Registr evidence nemovitostí
Registr evidence nemovitostí – intra/internet
Celkem REN
Sleva
Celkem REN se slevou
Majetek:
Pozemky a budovy v majetku města
Pronájmy pozemků
Prodeje/nákupy pozemků a budov
Věcná břemena na pozemku
Inventarizace pozemků a budov
Majetek celkem
Sleva
Majetek celkem se slevou
GIS
Katastrální mapa
Technická mapa
Mapa čísel popisných
Územní plán
Pasport zeleně
Pasport dopravy
Celkem GIS
Sleva
Celkem GIS se slevou
GS Web - grafický prohlížeč
RasterServer - SW pro prohlížení rastrových dat
GSWeb - rozšíření o 5 licencí
RasterServer - rozšíření o 5licencí
GSHTML - neomezená licence
Výherní hrací přístroje
Sociální agenda
Sociální agenda-propojení Spisová služba Exprit
Vidimace a legalizace
Celková cena TAPV 1 126 000,00 236 460,00 1 362 460,00
TP 1,67 % měsíčně 18 804,20 3 948,90 22 753,10
TP s VIP slevou 1,42 % měsíčně 15 989,20 3 357,70 19 346,90


