
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0253/2012

Uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Město Kolín

se sídlem: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I.

00235440
MKOLP002E1X9

IČ:
DIČ:

zastoupena:
(dále jen „objednatel")

a

Jan Figar
se sídlem: Tři Dvory 58, 280 02 Kolín

71609857
Česká spořitelna, a.s.; č.ú.: 909 896 013 / 0800

IČ:

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 06.06.2012:

Dne 06.06.2012 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je natáčení a

výroba reportáží a klipů (dále jen „reportáž") a jejich publikování.

Tímto dodatkem se mění:
odst. 1, 2 a 3 Článku I. Předmět smlouvy, a to tak, že nadále budou znít následovně:

Předmětem plnění této smlouvy je natáčení a výroba reportáží a klipů (dále jen „reportáž") a

jejich publikování v YouTube kanálu města Kolína.

1)

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k výrobě reportáží a k jejich následnému předání

objednateli v tomto rozsahu:

počet reportáží: na základě objednávky učiněné objednatelem

délka reportáže 1-5 minut

kvalitní střih

titulky

komentář na profesionální úrovni

technické parametry reportáží:

Video: kodek - MPEG-4, rozlišení - Full HD 1080p (1920x1080 px)

Audio: MPEG-4 AAC 256kbit, 48kHz

Kontejner: .mp4

2)

a)
b)
c)

d)

e)

Zhotovitel se dále zavazuje po odsouhlasení finální verze reportáže objednatelem publikování

reportáže v YouTube kanálu města Kolína, a to nejpozději do 2 dnů ode dne odsouhlasení

objednatelem. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za řádné užívání přihlašovacího jména a hesla.

3)



článek IV. Cena za dílo se nahrazuje zcela:

Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu za dílo v rozsahu článku I. této smlouvy částku ve výši 2000 - Kč

(slovy: dva tisíce korun českých) včetně DPH za každou publikovanou reportáž.

Článek Vlil. Závěrečná ustanovení se přidává odstavec 7) a 8):

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem

uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu,

aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní

partner města Kolína do datové schránky anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem,

potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno

uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany

dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru

smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

7)

se

8) Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu

nazvaném „Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum

uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato

smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města

Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují,

že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných

ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších

podmínek.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 0253/2012 zůstávají beze změny, kde tento dodatek s citovanou

smlouvou tvoří nedílný celek.

Účinnost tohoto dodatku nastává ke dni 1. 8. 2019.

Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu,

s obsahem souhlasí, a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
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