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Servisní podpora Informačního systému MIMIS  

pro Městskou policii Roudnice nad Labem - Dodatek č.1 
podle občanského zákoníku §2358 an obč. zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

Poskytovatel oprávnění na straně jedné 

Obchodní název:   Milichovský s.r.o. 

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 34194 

Sídlo:   Údolní 970/13, 460 01 Liberec 

Zastoupená:  Ing. Alexandr Milichovský – jednatel 

IČ:    02988976 

DIČ:   CZ02988976 

Bank. spojení:  2300589290/2010 

Tel:   xxxxxxxxxxxxxxx 

DS:   t97h6i3 

a provozovatel na straně druhé 

Obchodní název:   Město Roudnice nad Labem 

Sídlo:     Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 

Zastoupená:    Ing. Františkem Padělkem – starostou města 

IČ:        00264334 

I. 

Předmět Dodatku č.1 

Smluvní strany uzavřely dne 7.8.2018 smlouvu o servisní podpoře Informačního systému pro 

městskou policii. Tato servisní smlouva je vázána k podpoře informačního systému MIMIS, který 

byl Městské policii Roudnice nad Labem poskytnut na základě Objednávky č. DO201500535 ze 

dne 19.10.2015. 

Výchozí servisní smlouva garantovala podporu systému MIMIS v rozsahu odpovídajícímu 

prvotní instalaci tohoto programu v rozsahu funkcí deklarovaných smlouvou o upgrade. 

Tímto dodatkem se doplňují funkce programu MIMIS o tyto moduly: 

- Optické rozpoznávání registračních značek vozidel 

- Optické snímání občanských průkazů 

II. 

Cena za doplnění modulů programu MIMIS 

Smluvní strany shodně prohlašují, že poskytovatel na základě objednávky č. DO201900626 ze dne 13. 

12. 2019 rozšířil program MIMIS o moduly Optické rozpoznávání RZ vozidel a Optické snímání 
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občanských průkazů za jednorázové souhrnné plnění ve výši 30.000,- Kč (+DPH 6.300,- Kč), celkem 

36.300,- Kč. Tato částka byla poskytovateli již uhrazena. 

III. 

Změna servisní smlouvy 

Tímto dodatkem je dotčen bod V. smlouvy o servisní podpoře tak, že se cena paušálních plateb mění 

takto: 

Cena paušálních plateb od 1.2.2020 bude 3.500,- Kč/měsíc (+DPH 735,- Kč), celkem 4.235,- 

Kč/měsíc s DPH. 

III. 

Závěrečná ujednání 

Město Roudnice nad Labem prohlašuje, že tento Dodatek ke Smlouvě byl uzavřen v souladu s 

usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 20/2020 ze dne 15. ledna 2020, ve smyslu ust. § 102 

odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a jsou tak splněny všechny podmínky 

uvedené v ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, které podmiňují platnost 

tohoto právního jednání. 

Poskytovatel bere na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“). 
 
Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění. 

 

V Roudnici nad Labem dne 21. 1. 2020 

 

            ………………………………………………                                              ……………………………………………… 

Z Poskytovatele      Za Provozovatele 

                   Ing. Alexandr Milichovský              Ing. František Padělek 

           Jednatel            Starosta města 


