STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
12. schůze rady města dne: 18.06.2019
Bod pořadu jednání: 34
Schválení dodatku k SOD na zajištění PD dohledového videosystému v areálu U Nisy
Stručný obsah: Radě města je předložen materiál ke schválení časového dodatku ke smlouvě o
dílo DS 201801457 na zajištění projektové dokumentace společností Liberecká IS, a. s., Mrštíkova
3, 461 71 Liberec.

MML, Odbor majetkové správy
Důvod předložení: Schválení dodatku ke smlouvě o dílo
Zpracoval:

Hozák Miroslav - vedoucí oddělení správy sportovních objektů

Projednáno s:

Němečkem Jiřím, Ing., CSc., náměstkem primátora pro strategický rozvoj, dotace
a majetkovou správu

Předkládá:

Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo DS201801457 na akci „Projektová dokumentace
dohledového videosystému v areálu U Nisy včetně napojení na metropolitní síť".

ukládá
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo DS201801457 na akci „Projektová dokumentace
dohledového videosystému v areálu U Nisy včetně napojení na metropolitní síť”.

P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.07.2019
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Důvodová zpráva
Radě města je předložen materiál ke schválení časového dodatku ke smlouvě o dílo DS 201801457 na
zajištění projektové dokumentace společností Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec.
Jedná se o zajištění kamerového systému jako nezbytného předpokladu udělení licence ze strany
Fotbalové asociace České republiky, Ligové fotbalové asociace (dále jen LFA) a Union of European
Football Associations (UEFA), včetně napojení na metropolitní síť.
Prodloužení termínu je požadováno z důvodu časové náročnosti splnění požadavku podniku Povodí
Labe a.s. uzavřít smlouvy na služebnost inženýrské sítě a to včetně zpracování geometrického plánu pro
vedení budoucí sítě a zanesení vkladu do katastru nemovitostí. Tento požadavek zhotoviteli v době
uzavírání smlouvy nebyl znám.
Dohodou smluvních stran se sjedná změna termínu plnění smlouvy.
Formulace dodatku byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v Radě města.
Za odbor majetkové správy DOPORUČUJEME uzavření dodatku na realizaci projektových prací s
Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, s termínem plnění do 18 měsíců od data účinnosti
smlouvy.
Zakázka je hrazena z následující položky rozpočtu odboru majetkové správy:
ORJ2
600130046
Název ORJ2

Oddělení správy sportovních objektů

ODPA

3412

POL

6121

UZ

0

ORJ

1

ORG

21614000014

Text ORG

FC Slovan Liberec - kamerový systém

Rozpočet schválený

380 000

Rozpočet upravený

380 000

Přílohy:
Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 k SOD DS201801457

3/3

Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

IČO: 254 501 31
DIČ: CZ25450131
www.libereckais.cz

Číslo smlouvy objednatele: DS 2018 01457
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/1/037

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
který uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) níže
uvedené smluvní strany:

Liberecká IS, a.s.
se sídlem:

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

zastoupená:

Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem

IČO:

254 50 131

DIČ:

CZ25450131

zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429
jako Zhotovitel na straně jedné
a
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem:

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

zastoupené:

Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem

ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora pro strategický
rozvoj, dotace a majetkovou správu

ve věci plnění smlouvy:

Ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové správy,
Miroslavem Hozákem, vedoucím oddělení správy sportovních
objektů

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., č. ú. 4096302/0800

jako Objednatel na straně druhé

1.
1.1

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2018 výše uvedenou smlouvu o dílo, kdy součástí díla bylo
zajištění projektové dokumentace na nový dohledový videosystém ve sportovním areálu U Nisy
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a zajištění projektové dokumentace pro připojení sportovního areálu U Nisy na metropolitní síť
optických vláken (MAN) Liberec s termínem předání kompletního díla do 11 měsíců od data
účinnosti této smlouvy.
1.2

Dohodou smluvních stran se sjednává změna v termínu plnění smlouvy. Nově zní odst. 2.3
smlouvy takto:
Zhotovitel je oprávněn předat jednotlivé části díla dle bodu 2.2.1 až 2.2.3 této
smlouvy vždy po jejich dokončení. Termín pro předání díla dle bodu 2.2.1 smlouvy
je stanoven do 11 měsíců od data účinnosti této smlouvy. Termín pro předání díla
dle bodu 2.2.2 a 2.2.3 smlouvy je stanoven do 18 měsíců od data účinnosti této
smlouvy.

1.3

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

2.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1

Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města dne xx. xx. 2019 usnesením č.xxx/2019.

2.2

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v 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).

2.3

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty,
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

2.4

Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.5

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto
dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu,
a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

2.6

Dodatek číslo 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.

2.7

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

V Liberci dne:

V Liberci dne:

_________________________

_____________________________

statutární město Liberec

Liberecká IS, a.s.

Ing. Jiří Němeček, CSc., náměstek primátora

Ing. Jaroslav Bureš, MBA, statutární ředitel
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