
DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O VÝPÚJČCE č. VYP/32/03/000026/2019

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru informatických činností MHMP

IČ: 00064581

DIČ: C200064581

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., účet č.: 2

(dále jen „Půjčitel“)

a

Městská část Praha - Kunratice

se sídlem: K Libuši 7, Praha 4, PSČ: 148 00

zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou

IČ: 00231134

DIČ: c200231134

(dále jen „Vypůjčitel“)

(Půjčitel a Vypůjčitel dále společně jen „Smluvní strany“)

dnešního dne uzavřely v souladu s čl. 7. odst. 7.5. Smlouvy o výpůjčce č. VYPf'32/03/000026/2019

tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany spolu dne 5.3.2019 uzavřely Smlouvu o výpůjčce č.

VYP/32/O3/000026/2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je dovybavení

dvaadvaceti jednotek sborů dobrovolných hasičů technickými komponenty a třiceti pěti

kusů licencí systému Fireport komplet. Tato opatření by měla zrychlit výjezdy

dobrovolných hasičů až o 40% a měla by částečně splnit požadavky ředitele HZS Praha

generála Romana Hlinovského.

1.2. Smluvní strany se domluvily, že je potřeba upravit čl. 3. Smlouvy, a to z důvodu potřeby

prodloužení výpůční doby.

1.3. Z výše uvedených důvodů Smluvní strany pomocí tohoto Dodatku č. 1 uzavřeného

V souladu s čl. 7 odst. 7.5 Smlouvy upravují čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy.
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PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy.

2.2. Ustanovení čl. 3. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Výpůjčka je Smluvními stranami sjednána do 31. 12. 2027

2.3. Ostatni ustanoveni Smlouvy a jejích příloh zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem přípoje-ní platného uznávaného elektronického

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické

transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých

příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných

souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), oběma Smluvními stranami.

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním vregistru smluv dle § 5 odst. 1 zák.

340/2015 Sb.

3.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 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) zajistí Půj čitel.

3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. l byl uveden v Centrální

evidenci smluv (CES) vedené Půjčitelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje

o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text

tohoto Dodatku č. 1.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. l přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a

na důkaz toho k němu připojují Své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/201 6

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších

předpisů.

V Praze dne dle data el. podpisu V Praze dne dle data el. podpisu

ts, 02. 207.3

Půjčitel: Vypůjčitel:

Hlavní město Praha Městská část Praha - Kunratice

Mgr. Jiří Károly lng. Lenka A11nčova

ředitel odboru informatických činností starostka


