
Dodatekč.1
Ke Smlouvě o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany

pomocí zařízení dálkového přenosu
(ev.č. 62-3-119/2010)

I.
Smluvní strany:

Provozovatel elektrické požární signalizace a zařízení dálkového přenosu - účastnická část:
ŽSD invest, a.s.
Modřice, Brněnská 10:50, PSČ 664 42
IČO: 291 99 930
DIČ: CZ 29199930
Bankovní spojení:
Zastoupení: Ing. Helena Hubaczová, předseda představenstva
Adresa střeženého objektu: Kozí 5, 602 00 Brno
Adresa pro zasílání faktury: Brněnská lOSO, 664 42 Modřice

Provozovatel zařízení dálkového přenosu - vyhodnocovací část (pult centralizované ochrany):
Česká republika

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátcem DPH
bankovní spojení:
zastoupení HZS kraje: plk. Ing. jiří Pelikán, krajský ředitel

strany se dohodly na uzavření dodatku Č. l tohoto znění

II.
l. Byly změněny některé identifikační údaje smluvních stran, nové znění viz záhlaví tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na zrušení ČI. VI. písm.c), které bude nahrazeno následujícím zněním:

,,C) Poplatky budou fakturovány 4x ročně, a to s datem vystavení faktur do 15.3., 15.6., 15.9. a k 15.12. běžného
kalendářního roku, přičemž každá faktura bude obsahovat poplatek za předchozí 3 kalendářní měsíce podle
článku VI. písm. a) této smlouvy a poplatek dle počtu planých poplachů podle článku VI. písm. b) této
smlouvy. Celková částka za dané období bude poukázána na účet provozovatele PCO, Č.ú.:19-
10039881/0710. Splatnost poplatku je do 21 dnů ode dne doručení faktury."

3. Zn"_ěna ČI. VIII.. kdv Důvodní znění se ruší a bude nahrazeno následuiícím textem:
Zástupce provozovatele EPS pro předávání informací:

1.

2.

Zástupce provozovatele PCO pro předávání informací:
Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru JniK,

Alespoň jedno z výše uvedených spojení provozovatele EPS musí být dostupné nepřetržitě.

III.
Závěrečná ustanovení

l. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem
1.12.2016.

2. Tento dodatek č. l je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.
3. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
4. Každá ze smluvních stran,,obdrží po jednom výtisku.

"1, 12, áió , 2(, 11, 2016
V Modřicích dne' V Brně dne

Za ŽSD invest, a.s.
Ing. Helena Hubaczová, předseda představenstva

ŽSD @
INVEST . Česká republika

ŽSD inwst as. Hasičský záchranný sbor ,
Brněnská 1050, 684 42 1\AodN» jihomoravského kraje ,

lČ: 29199930, dič: cz291gmo 614 00 Brno, Zubatého 1 l
1


