MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ
č. 356
ze dne 04.06.2018
Dodatek k příkazní smlouvě o poskytování služeb odborného
poradenství v oblasti Smart cities

Rada městské části

I.

schvaluje
1. dodatek k příkazní smlouvě o poskytování služeb odborného poradenství v oblasti
Smart cities dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části
1.1. podepsat výše uvedený dodatek smlouvy

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části

Mgr. Lucie Vítkovská
místostarostka městské části

Příloha č.1 usnesení č.356 ze dne 04.06.2018 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování odborného poradenství v oblasti Smart Cities

Dodatek č. 1
K příkazní smlouvě uzavřené dne 13. 6. 2017 smluvními stranami:
Městská část Praha 3
se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
IČO: 00063517
zastoupená Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
dále jen „příkazce“
a
Gatum Advisory s.r.o.
se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 04153499
zastoupená Ing. Danielem Vlčkem, jednatelem
dále jen „příkazník“
společně dále jen „smluvní strany“
Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2017 příkazní smlouvu, kterou se příkazník zavázal
poskytovat příkazci za odměnu služby v oblasti odborného poradenství při realizaci projektů
s vazbou na tzv. Smart Cities (dále jen „smlouva“).

A
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy takto:
a) čl. II. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 36 měsíců nebo do doby, kdy celková odměna
příkazníka dosáhne částky 1.000.000,- Kč bez DPH, a to v návaznosti na to, která z těchto
skutečností nastane dříve.“
b) čl. I. odst. 2 smlouvy se doplňuje o písmeno j., které zní takto:
„konzultace komunikační a mediální strategie v souvislosti s agendou Smart Cities, tvorba
mediálních textů, tvorba grafických podkladů, realizace komunikačních kampaní.“
c) Čl. III. odst. 2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„Pro účely určení odměny se službou rozumí jednotlivá činnost dle čl. I. odst. 2. písm. a. až j.
této smlouvy poskytnutá řádně dle pokynu příkazce dle čl. I. odst. 3 této smlouvy.“
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B
Závěrečná ustanovení
1. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text
tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany
Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i 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). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré
informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a
uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží příkazce a
jeden příkazník.

V Praze dne ………………….

V Praze dne ………………….

Příkazce

Příkazník

Ing. Vladislava Hujová,
starostka

Ing. Daniel Vlček,
jednatel

Důvodová zpráva
Zpracoval: Jonáš Merta, vedoucí odboru organizačního
Rada městské části schválila svým usnesením č. 307 ze dne 31. 5. 2017 smlouvu o poskytování služeb odborného
poradenství v oblasti Smart Cities.
Radě městské části je nyní předkládán návrh dodatku smlouvy, jehož předmětem je prodloužení doby plnění a
navýšení limitu maximálního plnění tak, aby poskytované služby mohly být městskou částí dále využívány.
Součástí dodatku je rovněž rozšíření objemu poskytovaných služeb o činnosti spojené s podporou v marketingové
a komunikační oblasti. Městská část předmětné služby využívá dle aktuálních potřeb, zejména při realizaci níže
uvedeních aktivit.
Městská část Praha 3 se přihlásila k principům chytrých měst (Zastupitelstvo městské části schválilo koncepci
Praha 3 na cestě ke Smart City svým usnesením č. 202 ze dne 21. 6. 2016).
V souvislosti s naplňováním uvedené koncepce je postupně k realizaci připravována řada projektů z různých
oblastí (e-government, energetika, elektromobilita a další).
Předmětem stávající příkazní smlouvy je odborná podpora městské části v několika oblastech vztahujících se
k přípravě tzv. Smart city projektů nebo jejich realizaci. Na základě smlouvy městská část moci využívá odborné
poradenství zejména při:
• koordinaci projektů mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty (MHMP, Operátor ICT a. s.),
• hledání externích zdrojů financování,
• zpracovávání konkrétních žádostí o dotační podporu,
• formulaci a aktualizaci strategických cílů městské části v této oblasti,
• monitoringu novinek a příležitostí v oblasti Smart cities,
• dalších činnostech navázaných na Smart cities.
Městské části mají nově možnost žádat o spolufinancování realizovaných projektů hlavní město Prahu v rámci tzv.
dotací Smart Prague.
Městská část této možnosti aktivně využívá, v roce 2017 obdržela dotaci na realizaci dvou projektů, pro rok 2018
bude městská část podávat další dotační žádost.
Předkládaný dodatek příkazní smlouvy zpracovala AK Veselý, podkladem k jednání je právní doložka potvrzující
soulad smlouvy s právními předpisy.

