
obec Řitka, Na Návsi 54, 25203, Řitka,

Tel.: 318 592 289, e-mail :obec@ritka.cz,

Pan
Crigori.j Vclovičerrl<o
Braridlova 1565l19
Pral"ra 4 - Chodov
149 00

Č.1.: ltZOZt

Yěc: Žác]ost o informaci clle zákona 106/1999 Sb.

K vaší žádosti sdělujenre následtrjící:

Rok 201 8 522 942 Kč
Rok2019369 521 Kč
Rok 2020 671 238Kč

Smlouva č. 1112011 již nerrí platná

Snrlouvlt na poskytování služeb zasílárr.e v příloze.

Za obec Řitt<a

V Řitce dne l3.1.2()21

Mgr. Kamil

Na Návsi
lčo: oo241

tel.:31859:]3!,



RÁrvrcovÁ stvtlouvA o DoDÁvxÁcnzaoží n služE:e
z oBLAsrl lT, CCTV, EZS pRo oBEc Rlrxn

č.: 2010113

VR §enrices s.r.o.

sidlo:
zastoupená:
tč:
olč:
zapsaná do OR:
bankovní spojení:
číslo tjčtu:

(dále jen "Dodavatel")

a

obec Řitka

se sídlem:
zastoupená:
tč:

(dále jen'Odběratel")

l.

PŘenmĚr §r,nlouw

Dodavatel se zavazuje, že bude za podmínek uvedených v této smlouvě poskytovat Odběrateli na základě
jeho objednávekzbožI a služby souvisejícís komplexním zabezpečením provozu obce v oblasti lT. PředevŠÍm
't<ompoňenty 

kamerových systémů, eiektronické zabezpečení objektů a příslušenství, periodický 99rvis
souvisejictóh technických zářízení, online dohled, propojení na telefonní a počítačovou síť obce, záloŽnÍ

napájeii zdroje a související bateriová úložiště energie, včetně technologií pro využití obnovitelných zdrojŮ

energie a technologií pro lT provoz obce,

ll,

PLATEBN| popnniHxY A PŘEVoD VLASTNlcTvi

Dodavatel je oprávněn požadovat úhradu platby již u první objednávky, kterou Odběratel uskuteční.
Určení výše platby je vyhrazena Dodavatelem a může dle jeho vlastního uvážení činit až 100% ceny
objednávky. Tato platba bude Dodavateli uhrazena na základě faktury se splatností uvedenou na dokladu.

Dnem úhrady se rozumíden, kdy byla celková cenazboží a služeb připsána na bankovní účet Dodavatele
uvedený v záhlaví této smlouvy.

Vlastnictví ke zboží dodaného Odběrateli na základě objednávky se převádí na Odběratele předáním a
úplným uhrazením vystavené faktury na předané zboží.

lll.
Tenruín A MisTo DoDÁNí

1. Dodavatel se zavazuje dodat zboží a služby dle čl. l na místě uvedeném v objednávce dle čl, lV. této
smlouvy a v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami.

Pod Pražsko u 267 ,252 03 Řitka
Martin Rožníček
28256646
CZ2B256646
u MS v Praze, oddíl C, vložka 135777
Raiffeisenbank a.s.
301 0232001/5500
plátce DPH

Na Návsi 54,252 03 Řitka
kamilem Abbidem, starostou obce
00241644

1.

2.



2, Dodávka zboží a služeb se považuje za splněnou okamžikem dodání zboží nebo služby Dodavatelem a
ústním potvrzením ze strany Odběratelem, nebo potvrzením obou stran písemnou formou, např.
emailem.

lV.
Oe.JeoNÁvxa

1, Objednávky dle této smlouvy je oprávněn vystavit Odběratel.

2. V případě zájmu zašle Dodavateli Odběratel objednávku v elektronické podobě, a to na emailovou adresu
Dodavatele info@vrservices, cz

3. Objednávka musí obsahovat:

a) název společnosti Odběratele

b) lČ odběratele

c) DlČ odběratele

d) datum vystavení objednávky

e) objednané množstvízboží(služeb)

2. Objednávka může být ze strany Odběratele provedena i telefonicky na čísle +420731 413 514 nebo
emailem,

V.
OppovĚotlosT zA šxooy

1. Prodávající odpovídá za škody vznik|é na zboží do okamžiku předání zboží Odběrateli:

Článek Vl.
OopovĚottosT zA vADy, zÁnučruí LHůTA A sERvlsNi služBy

1. Dodavatel odpovídá za vady, které mělo zboží v době podpisu dodacího listu, i když se vada stala
zjevnou až pozdéji, a dále za vady vzniklé v průběhu záruční doby.

2. Odběratel je povinen v okamžiku převzetí zboží provést jeho fyzickou prohlídku a neprodleně písemně
(emailem) nebo telefonicky reklamovat zjevné vady zboží.

3. Dodavatel poskytuje na zboží záruku v délce uváděné výrobcem zboží, nejdéle však24 měsíců ode dne
převzetí a odpovídá za veškeré vady zjevné a skryté.

4. OdběrateI je povinen případný výskyt závady v záruční době oznámit Dodavateli e-mailem na
elektronickou adresu servis@vrservices.cz nebo telefonicky.

5. V případě výskytu vady na zboží je Dodavatel povinen tuto vadu odstranit ve lhůtě pro každý jednotlivý
případ dohodnuté oběma stranami.

6. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením, neodborným použitím a zacházením se
zbožím nebo užíváním zboží k jiným úče|ům, než ke kterému je určeno.

VlI.
OcHnRNR DAT, DůvĚRNÉ lNFoRMAcE

Smluvní strany se dohodly, že o obsahu této smlouvy, jakož io veškených informacích, které smluvní strany
získají v souvislosti s plněním této smlouvy, pokud tyto informace nejsou v obchodních kruzích běžně
dostupné a o ktených mohly předpokládat při vynaložení úsilí, které na nich lze spravedlivě požadovat, že na
utajení těchto informací má vzhledem k jejich povaze druhá smluvní strana oprávněný zé4em (dále jen
,,Důvěrné informace"), jsou povinné zachovávat mlčenlivost a zajistit, aby nedošlo k jejich úniku. Smluvní



strany se zavazujízachovávat důvěrnost poskytnutých informací minimálně na stejné Úrovni, jakoch.ránÍ_své

důvěiné informaie obdobného charakteru, nejméně však v míře obvyklé s přihlédnutÍm ke vŠem okolnostem,

Smluvní strany se dále zavazujl, že veškeré Důvěrné informace, které od sebe navzájem získajÍ, budou

použity výhradně pro plnění účelu, ke kterému budou sdělujícístranou urěeny.

Vlll.
Dosn TRVÁN| sMLouvy, UKoNčENi sMLouvy

1 , Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Smlouva může být písemně vypovězena kteroukoli ze smluvních stran bez uvedení dŮvodu s výPovědní
lhůtou 1 měsíc od doručenívýpovědi druhé smluvní straně

3. SmIuvní strany provedou vzájemné finanční vyrovnání do jednoho měsíce od ukončení účinnosti této

smlouvy, nedohodnou-li se písemně na jiné lhůtě,

lx.
Seruxčrui uJEDNÁN|

1. pokud bude odběratel v prodlení s placením kteréhokoliv peněžitého závazku, má Dodavatel právo

účtovat smluvní úrok z prodlení ve sjednané výši 0,2oÁ z neuhrazené částky za každý započatý den
prodlení. úrok z prodlení bude splatný do 14 dnů ode dne vystavení Faktury, kterou bude účtován,
odběrateli.

1.

2.

v"ši'"o.
Povinná smluvní strana nenív prodlenív případě zásahu vyšší moci,

Vyšší mocí se rozumí takové překážky, které nastaly po vzniku závazku nezávisle na vŮli stran, mají
mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění
povinností dle této smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie,
karanténní opatření), Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je jej možno provést za ztížených
podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Za nemožnost plnění se nepovaŽuje změna
majetkových poměrů některé ze smluvních stran nebo změna hospodářské situace.

Jestliže překážky odpovídající vyšší moci nastanou, je povinná smluvní strana povinna neprodleně
informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a předpokládaném konci události vyšší moci,
která brání splnění povinností dle této smlouvy. Termín plnění se v tomto případě prodlužuje o dobu
trvání vyšší moci. Po skončení události vyšší moci je povinná smluvní strana neprodleně informovat
druhou smluvní stranu o tomto skončení,

odpovědnost povinné smluvní strany však není vyloučena a termín plnění se neprodlužuje, pokud
okolnosti vyšší moci nastaly až v době, kdy povinná smluvní strana již byla v prodlení s plněním
závazku dle této smlouvy, nebo pokud povinná smluvní strana nesplnila svoji povinnost neprodleně
informovat druhou smluvní stranu o povaze a počátku události vyšší moci.

xllI.
ZÁvĚneěnÁ usreHovEtti

Tato smlouva nabývá platnostia účinnostidnem podpisu oběma smluvnímistranami.

Veškeré majetkové spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v soúvislosti s touto Smlouvou a které
se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou předloženy k rozhodnutí věcně a
místně příslušnému soudu ČR,

Bude-li libovolná část této smlouvy prohlášena za neplatnou, takové prohlášení nemá vliv na platnost
ostatních ustanovení této smlouvy. Bude-li to v daném případě vhodné a účelné smluvní strany se
pokusí nahradit přís|ušnou neplatnou část smlouvy novým odpovídajícím zněním.

3.

4.

1.

2.

J.



5.

6.

4. Práva a povinnosti mezi oběma smluvními stranami touto smlouvou neupravená se řídí obecně
závaznými předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. ó. 5,13/,1991 Sb.,
obchodního zákoníku,

Veškeré změny této smlouvy musí být učiněny formou písemných dodatků a podepsány oběma
smluvními stranami. Tento požadavek se týká také vzdáníse požadavku písemné formy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních,znichžkaždáze smluvních stran obdržípo jednom.

v Řitce dne 30.11.2o1o v Řitce dne 30.11.2o1O
OBEC Řtrxn

Na Návsi u,252 03, Řitka

lČo: 00241644 DlČ CZC\2:.164l
tel.: 31B59i239,

za Dodavatele... za odběrate,l


