DOHODA O SPOLUPRÁCI
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném zněním mezi:
I. STRANY DOHODY
I.1. Příjemce:
Sídlo:
Adresa pro doručování:

město Trutnov
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO:
DIČ:
(dále též jen „příjemce“)

00278360
CZ00278360

zastoupený ve věcech dohody:
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
124601/0100

I.2. Poskytovatel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:

ZAMPI, s. r. o.
Národní 58/32, Nové Město, 110 00 Praha 1
uvést, pokud by se lišila od sídla

IČO:
08259241
DIČ:
CZ08259241
(dále též jen „poskytovatel“)
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 315239
zastoupený ve věcech dohody:
Ing. Zdeňkem Rinthem, jednatelem
E-mail:
info@zampi.cz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
I.3. Zástupci ve věcech dohody prohlašují, že jsou oprávněni strany této dohody
zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto dohodu platně uzavřít. Na
straně města Trutnova bylo uzavření dohody schváleno usnesením Rady města
Trutnova č……….... dne …………..
II. PŘEDMĚT DOHODY
II.1. Touto dohodou o spolupráci se poskytovatel zavazuje příjemci na jeho písemné
vyžádání bezúplatně poskytovat hliníkové eloxované známky pro psy podle
oboustranně schváleného vzoru, o průměru 30mm, opatřené na lícové straně textem
„Zampi, MěÚ Trutnov, šestimístné pořadové číslo“, na rubové straně QR kódem,
alfanumerickým kódem a textem „Načti kód mobilem nebo jdi na zampi.cz“, sloužící
příjemci k plnění jeho povinností souvisejících se správou a výběrem místního
poplatku ze psů.
II.2. Poskytovatel bude známky vyrábět a předávat příjemci ve dvou číselných řadách
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počínajících v obou případech šestimístným číslem 200001, a to ve dvojím barevném
provedení - červené (pro fenky) a modré (pro psy).
II.3. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí známek pro psy příjemci bude bezúplatné
a také předání známky majiteli (chovateli) přihlašovaného psa, nebo majiteli
(chovateli) psa, žádajícího o výměnu známky za novou, bude příjemcem
uskutečněno bezúplatně. Příjemce bude majitelům (chovatelům) přihlašovaných psů
a majitelům (chovatelům) žádajícím o výměnu známky tyto předávat v neuzavřených
obálkách s logem poskytovatele a spolu s informačním dopisem. Převzetí a
používání známky není závislé na její registraci v internetové aplikaci Zampi
pátračka, tato registrace není povinná, pouze umožňuje využití dalších funkcionalit,
dle rozhodnutí majitele (chovatele) přihlášeného psa.
II.4. Při uzavření této dohody současně žádá příjemce o předání 200 ks známek pro
psy červených a 200 ks známek pro psy modrých, a to v počtu 50 a 50 ks do tří dnů
od podpisu dohody, zbývající počty do 10 dnů po jejím podpisu. Další požadavky na
poskytnutí známek pro psy bude u poskytovatele uplatňovat jménem příjemce paní
Eva Žáková, pracovnice Odboru finančního Městského úřadu Trutnov formou emailové zprávy na adresu…………………..( info@zampi.cz?) Tyto známky budou
dodávány ve lhůtě 10 dnů od jejího vyžádání e-mailem.
III. DOBA PLNĚNÍ
Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Vypovědět ji lze písemným oznámením
výpovědi (osobně, doporučeně poštou nebo datovou zprávou do datové schránky
druhé strany) s tříměsíční výpovědní lhůtou, počínající prvním dnem následujícího
měsíce po doručení druhé straně dohody.
IV. DORUČOVÁNÍ
Strany dohody sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími
pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové
schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou
písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou
v úvodních ustanoveních této dohody, ledaže by z písemného a doručeného
oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou
zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání
na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.
V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
V.1. Pokud nebylo v této dohodě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vzešlé
českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění platném a účinném ke dni jejího uzavření. Změnit ji lze jen písemným
dodatkem.
V.2. Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla vedena v evidenci
smluv příjemce, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o stranách
dohody, jejím předmětu, číselné označení této dohody a datum jejího podpisu.
Poskytovatel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uveřejněna
příjemcem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
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registru smluv). Poskytovatel v této souvislosti prohlašuje, že tato dohoda
neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti
podpisem jejích stran.
V.3. Strany dohody se zavazují, že osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním
této dohody, budou zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijmou veškerá
opatření k tomu, aby dodržely požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je
neposkytnou někomu dalšímu, zabrání jejich neoprávněnému zpracování, ztrátě
nebo výmazu.
V.4. Dohoda o spolupráci se uzavírá ve 4 vyhotoveních, po dvou pro každou stranu
dohody.

V Trutnově dne: …………………….

V Trutnově dne: …………………….

…………………….
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

…………………….
ZAMPI, s. r. o.
Ing. Zdeněk Rinth, jednatel
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