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Dodatek č. 1  

ke  SMLOUVĚ O DÍLO V2018-426/OO 
(Nový vyvolávací systém pro město Nový Jičín) 

 
 
Město Nový Jičín 
se sídlem:   Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 
IČO:    00298212 
zastoupeno: PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:   326801/0100 
kontaktní osoby  
ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Odboru organizačního MěÚ Nový Jičín,                               

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx, úsek informatiky Odboru organizačního MěÚ Nový Jičín,                
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxxxxxxxx, úsek informatiky Odboru organizačního MěÚ Nový Jičín,                    
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen “zadavatel”) 
na straně jedné 
 
a 
 

Kadlec-elektronika, s.r.o. 
se sídlem: Hviezdoslavova 55e, 627 00 Brno-Slatina   
IČO:   25518402 
DIČ:  CZ25518402   
zastoupená:       Ing. Vlastimil Kadlec, jednatel  
vedená: společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

oddíl C, vložka 29863  

bankovní spojení:  ČSOB, a.s., Brno 
číslo účtu:  377373253/0300    
kontaktní osoba/y   
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
na straně druhé 
 
uzavírají, na základě požadavku zadavatele, který požádal o rozšíření rozsahu plnění smlouvy o dílo, 
a to v rozsahu změny umístění dvou kusů velkých LCD monitorů na odboru dopravy MěÚ Nový Jičín a 
u odboru správních činností MěÚ Nový Jičín , zrušení jednoho dvouřádkového zobrazovacího panelu 
na pokladně MěÚ Nový Jičín a doplnění dvou nových pracovišť (včetně SW a jednořádkových panelů) 
na odboru dopravy MěÚ Nový Jičín , dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na nový vyvolávací systém pro 
město Nový Jičín (dále jen Smlouva) tohoto znění. 

 
 

I. 
 
1. Ustanovení čl. IV. „Doba realizace díla“ odst. 2. Smlouvy se v plném rozsahu mění a nově zní takto:  
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„2. Konečný termín předání díla dle čl. II. odst. 1 písm. a) a b) do ostrého provozu je do 9 týdnů od 
účinnosti této Smlouvy.“ 

 
 
2. Ustanovení čl. VI. „Cena díla a platební podmínky“ odst. 1. Smlouvy se v plném rozsahu mění a 
nově zní takto:  
     „1.  

Cena za předmět plnění je sjednána následovně: 

Položka Název položky Cena bez DPH  

a) Realizační část: Demontáž stávajících vyvolávacích 
systémů a vybudování nového vyvolávacího systému 
dle čl. II. odst. 1. písm. a) a b) této smlouvy, do 9 
týdnu od účinnosti této smlouvy (dle položkového 
rozpočtu) 

 
563.185,-Kč 

b) Provozní část: 
Poskytování servisních služeb dle čl. II. odst. 1 písm. c) 
této smlouvy v prvním roce počínajícím předáním díla 
zadavateli (akceptace díla) dle čl. V. odst. 2 

10.000,-Kč 

 Poskytování servisních služeb dle čl. II. odst. 1 písm. c) 
této smlouvy v druhém roce 

10.000,-Kč 

 Poskytování servisních služeb dle čl. II. odst. 1 písm. c) 
této smlouvy ve třetím roce 

10.000,-Kč 

 Poskytování servisních služeb dle čl. II. odst. 1 písm. c) 
této smlouvy ve čtvrtém roce 

10.000,-Kč 

 Poskytování servisních služeb dle čl. II. odst. 1 písm. c) 
této smlouvy v pátém roce 

10.000,-Kč 

 
3. Dále se v plném rozsahu mění Příloha č. 1 Smlouvy „Výkaz výměr“ (vyplněný zhotovitelem), jejíž  
     nové znění je přílohou tohoto dodatku.  
 

II. 
 

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění. 
 
2.  Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zadavatel a jeden  
      obdrží zhotovitel. 
 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich  
     skutečné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
Příloha č. 1 Výkaz výměr (vyplněný zhotovitelem) 
 
V Novém Jičíně dne 12.11.2018    V Brně  dne 20.11.2018 
 
………………………………..…………….                              ........................................................ 
PhDr. Jaroslav Dvořák    Ing. Vlastimil Kadlec 
starosta města                            jednatel 
za zadavatele                  Kadlec-elektronika, s.r.o. 
                                        za zhotovitele 



3 
 

 


