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  Veřejná zakázka č.:                 VZ 85.18 

     Identifikátor zakázky č.:          P18V00000382 

 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění kamerového monitoringu 
ve společných prostorách bytových domů v majetku 
statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih  

 
 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

Příjemce: 

Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 
IČO:  00845451  

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 

Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:  19-9923050277/0100 

 
dále jen Objednatel 

 

a 

 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 

Cihelní 1575/14, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava 

Zastoupený Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsedou představenstva 

        Ing. Milanem Juříkem, členem představenstva   

 
IČO:     28606582   

DIČ:             CZ28606582 

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  

Č. účtu:  4312807389/0800 

KS: 

VS: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4229 

 

 
dále jen Zhotovitel  

 

 
Smluvní strany uzavřely dne 04.10.2018 Smlouvu na zajištění služby kamerového monitoringu ve 

společných prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu 

Ostrava-Jih dle harmonogramu instalace č. S/1010/2018/OBH (dále jen „Smlouva“). 
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čl. I. 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní Smlouvy: 

 

Čl. XII. odst. 3. věta první Smlouvy se mění tak, že nově zní: 

Úložní doba je přesně 7 kalendářních dnů.  

 

Čl. XVIII. odst 1. Smlouvy se doplňuje o větu druhou, která zní takto: 

Smluvní strany se dohodly na prodloužení Smlouvy o 5 let od účinnosti tohoto dodatku.  

 

2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za poskytnutí služby, a to tak že cena za poskytnutí 

1 kamery se snižuje o 31% a nově činí částku ve výši 1 447,50 Kč bez DPH za měsíc včetně ostatních 

nákladů.  

Z tohoto důvodu se Příloha č. 1 Smlouvy nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 

3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu Přílohy č. 3 (Technické požadavky na 

kamerový systém) původní Smlouvy:  

 

Část „Požadavky na Kamerový systém, Úložní systém – společné požadavky (Dále jen Systém), 

osmá odrážka se mění tak, že nově zní: 

- Doba uchovávání záznamu bude v systému nastavena tak, aby nepřesáhla požadovaných 

7 kalendářních dnů. Záznamy starší než 7 kalendářních dnů budou automaticky odstraňovány. 

 

 

 

 

čl. II. 
Závěrečná ujednání 

 

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 

6041/RMOb-JIH/1822/109 ze  dne 19.05.2022. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 

stvrzují svými podpisy. 

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. 

5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

 

 

Podpisy obou smluvních stran následují. 
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Za Objednatele Za Zhotovitele 

    

Datum:  __________________________________  Datum:  __________________________________  

Místo: Ostrava-Hrabůvka  Místo:  ___________________________________  

 

 

 

 ________________________________________   ________________________________________  

Bc. Martin Bednář  Ing. Vladimír Měkota 

starosta  místopředseda představenstva 

 

 

 

  ________________________________________ 

  Ing. Milan Juřík 

  člen představenstva 

 


