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Dodatek Č.1 ke smlouvě: """
o poskytováni telekomunikačnlch služeb uzavřený niže uvedeného dne (dále jen .Dodatek") metú:

Užlvatekm:
pHjmení a jméno/název fhmy: Město Vsetin-Měslská policie Vsetín

Trvalý pobyUsídlo/místo podnikáni: Město Vsetln-Měs1skä policie Vsetln, Svárov 1080, 755 24

Rod. č./Oatum nar.: - IČ: 00304450 DIČ: CZ00304450

Zás(upce (jméno - postavení):

(dále jen .Uživateř), a

Poskytovabbm:
SychrovNET s.ro., společnost zapsaná v OR vedeném Kraj$kýrn soudem v Ostravě, oddll C, vložka 25974, se s(dlem Vsetín, Braúi Hlaviců 89, PSČ
755 01, provozovna Smetanova 1101, 755 01 Vsetín, IČO 26827921, DIČ CZ26827921, Bankovní účd:
as., E-mail: , telefon: , zastoupená níže uvedenou osobou
(dálě jen ,.Poskytovatel")

l. Předmět Dodatku
Uživatel a Poskytovatel uzaWelí dne A1É. Smlouvu o posky1ovánl ldekomunikačnlch služeb č, 36328 lintemet (dále jen

Smlouva), kterou měnl tfmto Dodatkem tak, jak je uvedeno nlže.
0[J 1.1, "

PNjmení a jméno/název fůmy: Městská policie Vsetín (okruh pro kamery Vdovka)

Trvafý pobyt/síd|o/mĹs(o pMnikánl: Městská policie Vsetín, Svárov 1080. 755 24 Vsetín

Domčovac( adresa odlišná):

Rod. Č,: - lČ: Q03Q4450 DIČ: CZO0304450

Zástupce Úméno - postavenl): Var. Symbol: 36328

Telefon: Mobil: — E-mail:

Zi.2.
Adresa přípojného mkta: Smetanova 1269, Vsetín Číslo bytu: —

|.1$pecWkace služby
[J Název (aňňj: Bližší speáňkace laňfu je uvedena v Ceníku tarifů a souvisejlclch dužeb zveřejněným na internetové

adrese Poskytovdele: www.sychrovnet.cz (dále jen .Cenlk").

® Název taňfů: IndNidual maximálnl rychlost stahovánl/odesHánl v MbiVs 160.0/160.0

Vhodné pro aplikace: WEB, ŠD VIDEO garantovaná rychlost stahwán(/odesHán1 v MbiVs 160.0/160.0

obvyklá tychbsl stahovánĹ/odes[|ánl v Mbit/s 160,0/ 160.0
max. počet vekjňých IP adres: 1 vysokorychlo3tnl WřFi router * [J

Cena za tartf DPH 4160 Kčlmědc
, [J Sledovanitv.cz:*' [J balíček START

,[J bajlček START pIus [J Smart TV O Kč

[J baliček temaúcký: o Kč

[J pronájem set-top-box HD, počet: O O KČ

Cena za dodovanřN.cz báz DPH O Kč/mhíc
Cl Kabelová TV: 111 K-W jani8ov [J K-W Zděchov O KČ

Cena za Kabel TV báz DPH O Kč/měsk
Cena CELKEM tNZ DPH ~ 4160 Kč/měsíc

* Na marketinoove dárky b8 nevzbhuje záruka
"* Služba není vázaU minimáld Bmduvnl dobou určitou. Uživatd Je povinen Qzňém'ď požadavek na deaktNaá dužby nejpozdejj 2 pracovní dny pRed konem kdendálMho
měsíce, ve kteNm má být dužba deak6vována. Hz ohkdu m d&tum Wctivae či daktiva« dužby je UNatedi faktumvána um[ za cedý kdendóřn1 měsíc.



"' K ceně bez DPH bc pHpoútávä pkmÁ BäzĹja DPH.
[^3AmgmDánĹsmk!m
UžNafel 8é seznámil s Ceníkem a nabfzenýml tarifý. Smlouva se nově uzavírá:

ĽJ na dobu neurčitou 8 30Ů denní výpovědní lhůtou. (Poskytovatel je oprávněn účtovat v souladu s Ceníkem Aktivačnl poplatek.)
® na dobu určkou v d6¶ce trván[m1 měsíců a dál0 tato gm|ouva pIbchází na dobu neurčltou s 3Otl denní výpovědnt lhůtou.

D ll. Pozastavení služeb
Smluvnl strany se dohodly na dočasném pozastavení služeb takto:

11.1, Služby budou uživa(el1 pozastaveny v období od do , a to za cenu KCI rněs(ce bez DPH.

11.2. Pozastaven( dužeb je možné pouze na celý kalendářhí mědc a max. na dobu 6 měslců v roce. Po dobu pozastavenl mni uZNatd povinen hradit
poplatek za služby.

11.3. Uživatel bete na vědomi, Ze po dobu pozaMavenl se smlouva prodlužuje.

III. jIná ujednání
Cena tarifu neodvljl dle rychlosti ale počtu kamer a to k"däilj' äo'äaiku činí 22 Ks. Za jednotku je to 189.- Kč bez DPH/ks měsíčně. celkem
ledy 4160,- Kč bez DPH měsíčně. Uživatel se zavazuje k tomu. že po dobu trvání smlouvy nelze počet kamer poníž1(. V opačrEm přlpadě za
Xaždou přidanou kameru na léto adrese bude navlc účtována částka 189,- KČ bez DPH/ks měsíčně.

IV. Závěrečná ujednání

lVi. Tento dodatek nabývá platnosů a úänn«(1 dnem jeho podpisu oběma srMwnlml stranaml.

lV.2. Ostatnl ustanovenl smlouvy, nedotčena tímto Dodatkem, zůstávajl l nadále v Natnostj.

N'.3. Smluvní skaný prohlašují, že si Dodatek přé&tly a J3ou srozuměny s jeho obsahem. Dodatek je vyhotoven ve dvou slejnoplsech, z nichž každá
smlwní strana obdrží Jeden.

ľV.4. Službu SledovanFTV.cz zajišťuje PoskytQvatel prostřednidvlm Provozovatele 2 (jedná se společnost SledovaniN.cz B.RO.). Tato služba se řldl
Všeobecnými obchodnlmi podmlnkami Provozovatele 2, které jsou dostupné na internetové adese www.8|edovanjtv.cz,

N.5. VP a Cenlk jsou veřéjně dostupné na internetové adrese Poskytovatele
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Podpis "Poskytova!ek"/ Firma + razltko

jméno pŕljmenl:

hnkce nebo plná moc a datum iei[ho podpisu:

J
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Podpis "Uživatele' l Firma + razítkc

jméno a přljmení:

funkce nebo plná moc a datum ieiího podpisu:
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