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D O D A T E K Č. :ı.

ke Smlouvě O servisní činnosti

č. zhotovitele: 10/201.5

č. objednatele: SKC/0003/2015

Smluvní strany:

1. Zhotovitel:

JIMI Electronic Solutions, s.r.o.

IC0= 03574474. DIČ= CZ°3m474
se sídlem: Praha 5, Jinonice, Butovická 296/14, PSČ 158 oo

zastoupená jednatelem Ing. Jiřím Vinterem

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273721
a

2. 0b'|ednate|:

Město Šumperk
IČO: 00303461, DIČ: CZ00303461

se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, PSČ 787 01

zastoupené 2. místostarostou Mgr. Tomáše
bankovní Spojení: Česká spořitelna a.S., č.ú.

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek Č. 1 ke Smlouvě 0 Servisní činnosti

Společnost JIMI CZ, a.s., IČO: 25313436, se sídlem Praha 5, Butovická 296/14, PSČ 158 00, na straně

jedné jako zhotovitel a město Šumperk na Straně druhé jako objednatel uzavřeli dne 30.10.2015

Smlouvu O servisní činnosti č. zhotovitele: 10/2015, Č. objednatele: SKC/0003/2015 (dále jen

,,smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provádět pravidelnou roční revizi, servisní

prohlídku, funkční zkoušku a údržbu pro zajištění správné a bezvadné činnosti instalovaného

elektronického požárního systému (EPS) vobjektu Klášterního kostela v Šumperku, na adrese: ul.

Kladská, 787 01 Šumperk.

Společnost JIMI Electronic Solutions, S.r.o., IČO: 03574474, prohlašuje, že na základě projektu

rozdělení odštěpením sloučením ze dne 14.11.2016, schváleného dne 19.12.2016 došlo u Společnosti

JIMI ČZ, a.s. kodštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění (včetně

obchodního vztahu ze Smlouvy specifikované shora) na stávající nástupnickou společnost JIMI CZ
Stavební, s.r.o. nyní název: JIMI Electronic Solutions, s.r.o., IČO: 03574474. Změna byla zapsána

v obchodním rejstříku dne 31.12.2016.

Na základě skutečností popsaných V čl. I této Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy
včásti označení zhotovitele tak, že namísto společnosti JIMI CZ, a.s., IČO: 25313436, se sídlem

Praha 5, Butovická 296/14, PSČ 158 oo, je zhotovítelem ze smlouvy nástupnická společnost:



JIMI Electronic Solutions, s.r.o.

IČ0= 03574474. DIČ= CZ03574474
se sídlem: Praha 5, Jinonice, Butovická 296/14, PSČ 158 oo

bankovní spojení: 267342077/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273721

V celém textu smlouvy se tak dle dohody smluvních stran nahrazuje označení zhotovitele „JIMI

CZ, a.s.“ označením ,,JIMI Electronic Solutions, s.r.o.“.

Dle dohody smluvních stran se dále mění v čl. III odst. 6 smlouvy určení kontaktních pracovníků

za zhotovitele tak, že kontaktními pracovníky za Zhotovitelejsou:

,,Ve věcech obchodních: J

Ve věcech technických:

ČI. IV odst. 4 smlouvy má dle dohody smluvních stran toto nové znění:

,,4. Smluvní Strany se dohodly na těchto možných způsobech ohlášení poruchy:

telefonicky 517 330 220

e-mailem servis@jimi.cz“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zde neuvedená zůstávají beze změny.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Šumperka Č. 3144/17 ze dne

11.05.2017.

Smluvní strany prohlašují, že Smlouva a dodatek Č. 1 neobsahují obchodní tajemství dle ust. §5o4
Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s

jejich zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O

registru smluv), případně i sjejichjiným zveřejněním např. na internetových stránkách, Úřední desce

apod.

Tento dodatekje vyhotoven ve třech stejnopisech. Pojejich oboustranném podepsání obdržíjedno

vyhotovení zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.

Účastníci si tento dodatek přečetli, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

25. 05.2017 zg 05 znv

Ve Vyškově dne ................................... _. V Šumperku dne ......................................... _.
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lutions, s.r.o. Město Šumperk "Í'l-p/

Ing. Jiří' intľıfàednatel Mgr. Tomáš Spurný, 2.místostarosta

jako Z otovitel jako objednatel


