
zlíň Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 76140 Zlín

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb
ze dne 27. 1. 2014, č. 3600140008 (dále jen „Smlouva")

S00JP01A9UTR

Smluvní strany:

Statutární město Zlín
sídlo:
jehož jménem jedná:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Odpovědný útvar:
Kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel")

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

ěstek primátora
edoucí Odboru informatiky

CZ00283924
ská spořitelna a.s., č. ú. VS: číslo smlouvy

IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
sídlo:
za kterou jedná:
zapsaná v:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zástupce: ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel")

třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín

OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 8573
46992308

I. Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření poskytování siužeb (garance zajištění servisu a provozu) o dalších
19 zájmových bodů, uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku a změna čl. IV. Cena a platební podmínky.

II. Cena
Cena za služby se tímto dodatkem navyšuje dohodou smluvních stran o 127 949,00 Kč bez DPH ročně.

Celková cena dle čl. IV smlouvy č. 3600140008 ve znění tohoto dodatku činí 1 012 349,00 Kč bez DPH
za 5 let.

III. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních strana účinnosti uveřejněním v Registru
smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1
písm. b), c) a f) uvedeněho nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým
a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce
a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny
na wvťw.zlin.eu/gdpr.

S00JP01A9UTR



Příloha č. 1 - Seznam zájmových bodů

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 13.12.2018, č.j. 3/1Z/2018 schválení rozpočtu

Schválení uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb:
Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 12. 8. 2019, č. j. 93/16R/2019

Ve Zlíně dne
5. 09. 2019

Ve Zlíně dne 26.8.2019

objednatel
statutární město Zlín

Mgr. Aleš DufeK
t^městek primá^op

zhotovitel



Příloha č. 1: Seznam zájmových bodů

Trasa Lokalita Hlavní DC Záložní DC

1 MŠ Lázeňská 412 Radnice Zarámí

2 MŠ Mariánské náměstí 141 (Lešenská) Radnice Zarámí

3 MŠ Návesní 64 Radnice Zarámí

4 MŠ M. Alše 558 Váchova KUC

5 MŠ Za školou 570 Váchova KUC

6 ZŠ Komenského 78 Váchova KUC

7 ZŠ Mikoláše Alše 558 Váchova KUC

8 ZŠ Nová cesta 268 Radnice Zarámí

9 KMČ Anenská 195, Jaroslavice Váchova KUC

10 KMČ Klečůvka 16 Váchova KUC

11 KMČ Zlínská 133, Kostelec Radnice Zarámí

12 KMČ, MŠ Na Vrchovici 21, Kudlov . Váchova KUC

13 KMČ Na Gruntech 29, Lůžkovice Váchova KUC

14 KMČ Návesní 418, Mladcová Radnice Zarámí

15 KMČ Mokrá 11/622, Zlínské paseky Radnice Zarámí

16 KMČ K Majáku 5005 Váchova KUC

17 KMČ Dolní dědina 26 Váchova KUC

18 ZOO Lešná Radnice Zarámí

19 Multifunkční budova Štípa Radnice Zarámí



IMPROMAT
COMPUTER Systémová řešení

PLNA MOC

Obchodní společnost IMPROMAT-COMPUTER s.r.o., IČ: 46992308, se sídlem Zlín, třída Tomáše
Bati 5267, PSČ 760 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8573, zastoupená

jednatelem (dále jen „Společnosť)

aby Společnost zastupovali ve všech právních jednáních a činili veškeré úkony za Společnost, a to i

tehdy, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)

(g)

(h)

(i)

právně jednat a čjnit jiné úkony, sjednávat a podepisovat veškeré smlouvy a dohody související

s podnikatelskou činností Společnosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

(zákon o obchodních korporacích), v platném znění;

právně jednat a činit jiné úkony, sjednávat a podepisovat veškeré smlouvy a dohody podle

zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;

právně jednat a činit jiné úkony v rámci zadávání veřejných zakázek podle zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně podávání nabídek a

podepisování veškerých dokladů požadovaných zadavateli nebo třetími osobami v rámci

zadávání veřejných zakázek a včetně podpisu souvisejících smluv;

právně jednat a činit jiné úkony, včetně podepisování dokumentů podle zákona č. 186/2006

Sb., zákon o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění;

jednat s orgány státní správy a samosprávy a s jakoukoli jinou osobou;

podávat a podepisovat návrhy na zahájení soudních, správních či jiných řízení, podávat

opravné prostředky, námitky, rozklady a návrhy na přezkum rozhodnutí zadavatele orgánu

dohledu a vzdávat se jich a činit jakékoli jiné úkony související s jakýmkoli řízením, jehož se

Společnost účastní nebo se bude či zamýšlí účastnit;

uzavírat smír a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, vymáhat nároky,

přijímat plnění nároků a jejich plnění potvrzovat;

sepisovat a podepisovat jakákoli čestná prohlášení či jiné jednostranné právní jednání za

Společnost;
přijímat doručované písemnosti;



(j) právně jednat a činit jiné úkony za Společnost v souladu s právním řádem České republiky.

Zmocněnci jednají tak, že nejméně dva z výše uvedených zmocněnců připojí svůj podpis podle dále

uvedeného podpisového vzoru současně.

Zmocněnci přijetím této píné moci berou na vědomí, že jsou při jednání na zákíadě této plné moci

povinni řídit se pokyny zmocnitele a jednat ve věci osobně. Daiší osobu mohou zmocnit pouze na

činnosti a jednání spojené se státní správou, státní samosprávou a pro činnosti a jednání

s organizacemi, které jsou vlastněny státem.

Ve Zlíně dne 3.4. 2018

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám:

Ve Zlíně dne 3.4. 2018

Podpisový vzor:


