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DODATEK Č.4
SMLOUVY O TECHNICKÉ PODPOŘE

číslo TP06/99

Zhotovitel: VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, lČ 61060631,
zapsaná u Městského soudu v Praze, značka C/42951,
zastoupený: jednatel

UŽivatel: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, lČ 00304450,
zastoupený: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města Vsetína

I.

Sm|ljvnľ strany se dohodly, že Smlouva o technické podpoře TP06/99 (dále jen "smlouva") ve znění
dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 (dále jen "smlouva") se mění takto:

1. Příloha smlouvy SPECIFIKACE se nahrazuje přílohou SPECIFIKACE, která je přílohou tohoto dodatku.

II.

1. První platba pro software specifikovaný v příloze SPECIFIKACE bude za 4. čtvrtletí 2019.

2. Dodatek je proveden ve čtyřech vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotoveni.

3. SMuvni strany prohlašuji, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tisni za nápadně
nevýhodných podmínek. Autentičnost dodatku potvrzuji svým podpisem,

4. Uživatel potvrzuje, že finanční prostředky, ze kterých bude hrazena cena dle tohoto dodatku, byly
zahrnuty do rozpočtu města Vsetín, který byl schválen zastupitelstvem města na svém 2. zasedání dne
12.12.2018 usnesením pod č.j. 25/2/ZM/2018.

5. Tento dodatek je uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., když k jejímu podpisu je, dle trvale
platného usnesení Rady města Vsetína č. 48/9/RM/2015 ze dne 18. 5. 2015 (Pravidla delegace
pravomocí na starostu a další oprávněné osoby), oprávněna osoba shora uvedená i bez předchozího
výslovného schváleni takového dodatku Radou města Vsetína.

6. Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.,
zákon o registru smluv. Uživatel provede uveřejněni tohoto dodatku na své náklady, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavřeni tohoto dodatku.
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