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Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava-Jih Dodatek Č. 7

odbor školství a kultury

Číslo smlouvy objednatele: 44/021/130.7/15

Číslo smlouvy poskytovatele: 50/20210071

Dodatek č. 7 ke smlouvě na poskytování služby elektronických

komunikací

zavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou

 

IČ: 00845451

DIČ: c200845451 (plátce DPH)

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100

dále jen „Objednatel"

OVANET a.s.

Hájkova 1100/13,702 00 Ostrava — Přívoz,

zastoupena lng. Michalem Hrotíkem, členem představenstva

 

IČ: 25857568

DIČ: CZ25857568

Bankovní spojení: Československá obchodní banka

Číslo účtu:

dále jen „Poskytovatel“

se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o poskytování služby

elektronických komunikací vedené u poskytovatele pod číslem SO/20150056 a u objednatele pod

číslem 44/021/130/15 ze dne 06.08.2015 (dále jen „smlouva").

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytování služby elektronických komunikací
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Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava-Jih Dodatek Č. 7

odbor školství a kultury

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna následujících ustanovení smlouvy:

. Odstavec 1. článku II. Předmět se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Předmětem této smlouvyje poskytování služby elektronických komunikací (dále také "služba"),

spočívající v poskytování, zpracování a přenosu dat, které objednateli umožní monitorování

bezpečnostní situace na území městského obvodu Ostrava-Jih, a to z monitorovaných veřejných

prostranství v rozsahu 66 kamer na uživatelská monitorovací stanoviště kamerového systému,

jež jsou uvedená v příloze č. 1 této smlouvy. Detailní umístění jednotlivých kamer a situace v

rámci monitorovaných lokalit je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

. Příloha č. 2 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl. ll.

Závěrečná ustanovení

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve

znění pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla na straně objednatele Rada

městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 4871/RIVIOb-JIH/1822/84 ze dne 26.08.2021.

Smluvní strany se dohodly, že pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a

povinnosti smluvních stran sjednaná smlouvou, vyjma těch ustanovení smlouvy, která jsou

v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými

podpisy.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a poskytovatel jedno

vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření. Fakturace dle tohoto dodatku proběhne od podepsání

předávacího protokolu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněnív celostátním Registru smluv podle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  

 

Za objednatele Za poskytovatele

Datum: Datum:

Místo: V Ostravě Místo: V Ostravě

Bc. Martin Bednář Ing. Michal Hrotík

starosta člen představenstva

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytování služby elektronických komunikací


