
obec Řitka, Na Návsi 54, 252 03, Řitka,

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

Grigorij Vdovičenko
Brandlova 1565l19
l49 00 Praha 4 - Clrodov

č.i.: sostzozo

Yéc: Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999Sb.

Požadované informace zasiláme v příloze tolroto dopisu,

za obec Ritka

V Řitce dne22,12.2020

,t

Na Návsi 5+,zszoa, Řitt<a
lČo: oozqrc+a olČ: cz}c2.:.1l

tel.: 3'l859_139, e::-l]. -bec@ritka.cz



S.r,o.
Pražskou 267

Řitt<a

03

lČ: 28256646
DlČ: CZ28256646
Teleíon: 420 777 044 60?_

Dodavatel

Faktura , daňový doklad č.: 2o2o15
Variabilnísymbol: 202015
Konstantní symbol:

-Kč
89 719,84 Kč

_.]

odběratel
241

Řitt<a

Návsi 54, 252 03 Řitka

Forma úhrady:
převodem

Cena
-Kčo%Kě

15%
21%

_Kč
18 841 ,17 Kó

vystavenia 12.3.2020
Datumúhrady: 19.3,2020
Datum zd. plnění: 12.3,2020

Fakturujeme Yám zadodané zboží a služby:

CeIkem

Office 3,7GHz AMD5 14 375,00 Kč
4 890,00 Kč 5 916,90 Kč

LCD LG 27" l192Ox1080/250cdi/,1 0000:1 /1 ms

a obnovení dat ze starých PC, přesun

uživatelských proíilů a kompletních dat, bez.

narušení funkcí jednotlivých aplikací, propojení

nových PC s peiif . zařízení,MF tiskárna, nastavení

síťového zálohování na fileserver 800,00 Kč
4 000,00 Kó

10 530,00 Kč

15 488,00 Kč
4 840,00 Kč

12 741,30 Kč
MS Oííice 2019 Profesiona| EDS

I

vR §É
o3

razítko a podpis Faktura slouží zároveňjako dodací a záruční list,

{

17 Kč 21%
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SutLouvA
o posKyrovÁtuí senvlsruícn služeB spoJeruÝcrt

s pRovozEM A TEcHN|cKoU úonžgou DoHLEDovÉno
BEzpEč tuosrruíno svsrÉ m u

č.: 2018100í

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a násl. Obchodního zákoníku, mezitěmito smluvními stranami:

VR Services s.r.o.

se sídlem: Pod Pražskou267, ZSZ Og Řitt<a

jednající: Martinem Rožníčkem, jednatelem společnosti

tČ: 28256646

olČ: cz28256646,

zapsána v OR: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135777

bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.

číslo účtu: 3010232001/5500

(dále jen "Poskytovatel") na jedné straně

a

obec Řitra

se sídlem: Na Návsi 54,252 Og Řitt<a

jednající: Mgr. Kamilem Abbidem, starostou obce

tČ: 00241644

bankovníspojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 389820399/0800

(dále jen "Objednatel") na straně druhé

Smluvnístrany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány,
dohodly se na následujícím zněnísmlouvy:

,,i



1.1.

1.2.
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1.

úvooní usrnnoveli
Poskytovatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a vzniklou a že splňuje veškeré
podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit
závazky v ní obsažené.

Objednatel prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené,

2.

Dertuce poJMů

Smluvní strany se dohodly, že níže uvedená slova nebo slovní spojení označená velkým počátečním písmenem
budou mít ve Smlouvě následující význam a to bez ohledu na to, v jaké slovní formě budou použita:

,,DBS" je dohledový bezpečnostní systém složený z kamer, záznamových a zobrazovacích zařízení ve
vlastn ictví Objed natele.

,,Nahlášení Vady" je prokazatelný okamžik nahlášení Vady Poskytovateli, tedy datum a čas doručení
emailového ohlášeníVady Objednatelem, a to v souladu s postupem nahlášeníVady.

"Obchodní zákoník" je zákon č.5131199,1 Sb., obchodnízákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

"Smlouva" znamená tuto smlouvu uzavřenou mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

"Služby" se rozumí provedení profylaxe, poskytování servisních služeb a další související činnosti prováděné
Poskytovatelem za účelem řádného chodu Systému.

Servisními službami se rozumízejména odstraňováníVad Systému Poskytovatelem.

Souvisejícími činnostmi se rozumí zejména pravidelná údržba a kontrola funkčnosti Systému, nastavení
pohledů kamerových prvků dle pokynů Objednatele, či změna přednastavených pohledů a tras u PTZ kamer
Poskytovatelem.

,,Systém" je soustava analogových kamer, lP MPx kamer, hardwaru a softwarových aplikací systému
nezbytných pro provoz kamerového systému.

,,Ukončení odstranění Vady" je prokazatelné ukončení odstraňování vady Poskytovatelem, a to formou
potvrzení Servisního protokolu, ze strany Objednatele. Za odstraněnou vadu se považuje i návrh na výměnu
hardwarové části systému Objednatele v případě, že není možné hardware opravit. K tomuto návrhu slouží
servisnÍprotokol,kdebudeuvedenpopiszjiŠtěnéneodstranitelnévadykomponentysystému.

"Vada (porucha, havárie)" je rozpor mezi skutečnými vlastnostmi Systému nebo jeho části a vlastnostmi
obvyklými, a ktený způsobil, že Systém není schopen řádně plnit svou funkci, pro kterou je Objednatelem
provozován.

,,Zahájeni odstraňování Vady" je okamžik, kdy se Poskytovatel dostaví na místo Vady, resp. v případě, že je
možné řešit Vadu vzdáleně a je to tak dohodnuto mezi smluvními stranami, okamžik zahž4ení telefonní
konzultace s Objednatelem nebo okamžik zahé4ení vzdáleného připojení k Objednateliza účelem řešeníVady.

3.

PŘeomĚr Smlouw

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele za podmínek stanovených v této Smlouvě poskytovat
Objednateli Služby specifikované v této smlouvě, Objednatel se za takové plnění Poskytovatele zavazuje
zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu a poskytnout v této Smlouvě stanovenou součinnost.

Poskytování Služby především zahrnuje technickou správu DBS dohledového bezpečnostního systému
Objednatele, který je ke dni podpisu této smlouvy tvořen ze čtyř záznamových zařízení a jedenácti
kamer. Služby dle této smlouvy budou poskytovány na Systém do maximální velikosti 30ti kamer na
maximálně 10ti záznamových zařízení. To znamená, že Objednatel může svůj DBS rozšiřovat až do této
výše. Poskytovatel bude zajišt'ovat případnou technickou komunikaci se společností Eurosignal, která pro

Objednatele poskytuje bezdrátové přenosy mezi některými kamerami a záznamovým zařízením.

3.1 .
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Záznamovázařizeni: DVR Aver DiGi EH 6216 H - úložiště HDD 1TB
DVR Aver DiGi EH,l004-H - tjložiště 1TB
NVR DiGi Line DG|-1704 LSP 48 - úložiště HDD 1TB
NVR DiGi Line DG|-1708 LSP 80 - úložiště 4TB

Kamery: PTZ Panasonic VýV-SV396- 1,3 MPx speed dome 36x optický zoom
lPL-C501- 5MPx objektiv 3,3-12mm
PTZ XTR- 49DVFX22ODN 540 -fVř 22x optický zoom
XDV-4712DVP-DN 66 - 700TVř objektiv 2,8-12 mm
XDV-47DVP550DN - 700 TVř objektiv 5-50mm
XDV-4712DVP-DDN40 650 TVr objektiv 2,8-12mm
LlLlN X-DV-724 2MPxobjektiv 3,6mm
lPL-D409 4MPx objektiv 2,8mm
Hikvision DS-2CD2412F 1,3Mpx objektiv 2,8mm
2x lPL-C209 2MPx objektiv 2,8mm

Ostatní: LCD monitor 21,5" VGA a HDM| vstup
4x napájecí zdrq24Y AC 3,3A pro kamery
Ethernetový switch1O0Mbit 5portů
konzole pro uchycení kamery XTR-39DVFX10
WV-Q122SK konzole pro uchycení kamerý WV-SV396

4.

PnÁvn A povlNNosTl sMLuvNícH srmN

Práva a povinnosti Poskytovatele:

4.1, Poskytovatel se zavazuje, že Služby provedené Poskytovatelem na základé této Smlouvy budou
odpovídat právnímu řádu České republiky platnému v době poskytnutí Služeb.

4.2. osoby, které se na straně Poskytovatele jakýmkoli způsobem zúčastní na poskytování Služeb, budou po

celou dobu pod vedením a přímou kontrolou Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že osoby,
které vykonávají na straně Poskytovatele v souvislosti s touto Smlouvou jakoukoliv činnost v prostorách
Objednatele, budou respektovat veškerá pravidla a nařízenítýkající se chovánív prostorách Objednatele,

4.3, Poskytovatel se zavazuje postupovat při poskytování Služeb vždy s odbornou péčí, v souladu
se Smlouvou a pokyny Objednatele. \.i

4.4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby dle této Smlouvy (zejm. servisní zásahy) ve lhůtách
stanovených dle této Smlouvy.

4.5. Poskytovatel má právo na platby dle této Smlouvy.

práva a povinnosti obiednatele:

4.6, Objednatel má po dobu trvání Smlouvy nárok na Služby poskytované Poskytovatelem.

MísroA DoBA pLNĚNi

5.1. Místem poskytnutíSlužby je obec Řitka.

5.2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby po celou dobu trvání smluvního vztahu, a to ode dne
účinnostitéto Smlouvy, tj. od: 1.10.2018
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6,

Gerue

Cena Služeb je stanovena dohodou smluvních stran a činí 21 000,- Kč za měsíc bez DPH.

Veškeré ceny uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (,,DPH"). DPH bude k
ceně připočtena ve výši dle platných právních předpisů.

Cena nadstandardních služeb je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

7.

PllreeNi poDMíNKy

Cena dle čl. 6 je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem nejdříve
první den příslušného kalendářního měsíce, ve kterém jsou Služby poskytovány.

Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle ustanovení příslušných obecně závazných předpisŮ
platných na území České republiky a číslo Smlouvy. Nebude-li daňový doklad obsahovat výše uvedené
náležitosti, má Objednatel právo daňový doklad, případně jeho kopii vrátit ve lhůtě splatnosti dle čl. 7.4,
k opravě a doplnění, V takovém případě se na daňový doklad hledí, jako by nebyl Objednateli doručen.
Ode dne doručeníopraveného daňového dokladu Objednateli běží nová lhůta splatnosti.

Poskytovatel je povinen na vyzvání Objednatelem přiložit k vystaveným daňovým dokladům příslušné
servisní protokoly podepsané Objednatelem. Objednatel je oprávněn požadovat po Poskytovateli, aby
k vystaveným daňovým dokladům přiložil další dokumenty prokazující nárok Poskytovatele na vystavení
a úhradu příslušného daňového dokladu.

Splatnost oprávněně a řádně vystavených daňových dokladů se sjednává na 15 dnů ode dne jejich

vystaven í Poskytovatelem.

Jednotlivé platby uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený na
příslušném daňovém dokladu. Platba se považuje za splněnou dnem, kdy byla příslušná částka
odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.

Adresa pro fakturaci je shodná s adresou Objednatele uvedenou v záhlavi této Smlouvy.

" :,i

8.

OcuRaHR oůvĚnnÝcH INFoRMAci

,,Důvěrnými informacemi" se pro účely této Smlouvy rozumí informace, o kterlých vzhledem k povaze
takových informací mohly smluvní strany předpokládat, že na jejich utajení má druhá smluvní strana
oprávněný zájem nebo které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné.

Smluvní strany se dohodly, že pokud takto získají od druhé smluvní strany Důvěrné informace, budou s
těmito informacemi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím, aniž by bylo nutné takové informace
jako ,,Důvěrné" vždy jednotlivě označovat a to i v případě ukončení účinnosti této Smlouvy. Výše uvedené
nevylučuje možnost v jednotlivých případech při zvýšeném zá4mu toto označení pro jednotlivé informace
použít. Smluvní strany berou zároveň na vědomí, že některé z Důvěrných informacíjsou také předmětem
obchodního tajemství druhé strany, chráněným dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré Důvěrné informace, které od sebe navzájem získají, budou
použity výhradně pro plnění účelu, ke kterému budou sdělující stranou určeny. Příjemce Důvěrné
informace se zavazuje používat přiměřené péče, avšak v žádném případě ne v menší míře, než je míra
péče, kterou využívá k ochraně svých důvěrných informací, které jsou podobného významu, k ochraně
před neoprávněným užíváním, poskytnutím, zveřejněním nebo šířením DŮvěrné informace.

Příjemce může poskytnout či zpřístupnit Důvěrnou informaci bez předchozího souhlasu sdělující strany
pouze na základě soudní nebo jiné zákonné žádosti či požadavku druhé smluvní strany, Příjemce je
povinen neprodleně informovat o takové události sdělující stranu, nebrání-li mu v tom zákonné omezení.

6,3.

7.1.

7.2.

7,3.

7,4.

7,5.

7.6.

8.1 ,

B,2.

8.3.

8.4.
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Sdělující strana je srozuměna s tím, že příjemce může v současné době nebo v budoucnu interně nebo

od třetích stran získávat, bez porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy takové informace, které

mohou být podobnéno inarat<ieru jako informace sdělující strany. Takto získané informace mohou být

poté zverejněny volně. Strana, která takto informace získala, musí způsob jejich získání na Žádost druhé

smluvní strany prokázat,

Veškeré Důvěrné informace zůstávají ve vlastnictví sdělující strany a Žádné oPrávnění Či jiná Práva

vztahující se k těmto informacím, s vylimt<ou práva použít DŮvěrné informace k ÚČelu, Pro ktený bYlY

poskytnuty, nejsou udělena příjemci ná-no na něj převedena. Na písemnou Žádost sdělující stranY vrátí

příjemce inneo teto straně vešŘeré Důvěrné infoimace zachycené na hmotných nosiČÍch, vČetně, nikoliv

vsát vytueně, počíta8ových programů, dokumentace, poznámek, plánů, náěrtŮ a koPiÍ, týkajících se

informací, nebude-li mezi stranami dohodnuto písemně jinak,

8.6.

9.2,

9.,1 ,

9.3.

9.

Snr.rxěrui uJEDNÁN|

V případě prodlení poskytovatele s odstraněním Vady, oproti lhŮtám stanoveným v PřÍloze Č. 2 této

srirtouvy, ma onleonatel vůči poskytovateli nárok na Žaplacení smluvní PokutY ve výŠi 1/30 měsíČního

paušálu za každý započatý den prodlení, '

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy kjejímu zaplacení

Poskytovateli.

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu (fakturY), Potom je
poskytovatál oprávněn požadovat za každý den pródlen í úrok z prodlení ve výši 0;.5 o/o z dluŽné ČástkY.

úi;[';pióár"ňi budá Šplatný do 30 t<alendarnich dnů ode dne doručení účetního dokladu (fakturY),

kterým bude příslušný úrok z prodlení účtován.

í0.
OOPOVĚONOST ZA ŠXOOU

10.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu vrámci platných Právních PředPisŮ a této

Smlouvy. Smlúvnístrany é.rauazují kvyvinutí maximálního úsilí k předcházenÍŠkodám a kminimalizaci

vzniklých škod.

10,2. žádnáze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesPrávného nebo,jinak

chybného zadání, které řádně obdržela od druhé smluvní strany v přípa.dě,, Že na nesprávnost takového

zadání druhou stranu písemně upozornila před vznikem odpovídající Škody Zádná ze smluvních stran

neníodpovědnáza prodlenízpůsobené prodlením s plněním závazkŮ druhé smluvnístranY.

1,1,

Vvšši moc

1 1 .1 . Povinná strana není v prodlení v případě zásahu vyšší moci,

11.2. Vyšší mocí se rozumí takové překážky, které nastaly po vzniku závazku nezávisle na vŮli stran, mají

mimořádnou povahu, jsou neodvratiteiné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně sPlnění

povinností dle této'Šmlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, poŽár, záplavy, ePidemie,

karanténní opatření). plnění Še'nepovažuje za nemožné, jestliže je jej moŽno Provést za PouŽití jiného

technologickěrró póstupu, než bylo půvbdně předpokládáno, za ztížených podmínek nebo aŽ Po

sjednané-m čase.Ža nemožnost ptneni'se nepovažuje změna majetkových poměrŮ některé ze stran nebo

změna hospodářské situace.

11.3. Jestliže překážky odpovídající vyšší moci nastanou, je povinná strana povinna neprodleně informovat

druhou stranu ď pouare, pbeatku a konci události vyšší moci, která brání splnění Povinností dle této

Smlouvy. Termín plnění se v tomto případě prodlužuje o dobu trvánívYŠŠÍ moci.

11.4, odpovědnost povinné strany však nenívyloučena a termín plněníse neprodluŽuje, Pokud okolnostivYŠŠÍ

mo'ci nastaly až v době, kdý povinná straha jižbyla v prodlenís plněním závazku dle této Smlouvy, nebo

pokud poviňná strana n".pinita svojt povinnóst neprodleně informovat druhou stranu o Povaze a PoČátku

událostivyšší moci.
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11.5. V případě, že doba trvání okolností vyšší moci přesáhne 30 dnŮ, mŮŽe objednatel písemným oznámením
zaslaným poskytovateli od této Smlouvy odstoupit s účinností ode dne doručení oznámení o odstouPení
Poskytovateli.

12.
SoučtttttosT A vzÁJEMNÁ KoMuNlKAcE

12.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace Potřebné Pro
řádné plnění svých závázků. Šmluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o veŠkeryich

skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plněnítéto SmlouvY.

.12.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k Prodlení
s plněním 1eoňottivlicrr termínů a s prodlením splatnostijednotlivých peněžních závazkŮ,

12,3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, nebo

statutárních orgánů smluvních stran.

,12.4. Smluvní strany sezavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu

informovat nejpozdějido 7 dnů.

12.5, Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní
stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

l

13.

PosroupeHi pnÁv A ávlzKů
B.1. žádná práva z této Smlouvy nemohou být postoupena jednou smluvní stranou bez předchozího

písemného souhlasu druhé smluvní strany. Poskytovatel může pověřit plněním některých povinnostíz této

Šmlouvy třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele s tím, že Objednatel se

zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. Poskytovatelje plně odpovědný za poskytnutí SluŽeb v

souladu s touto Smlouvou bez ohledu na takové pověření.

13.2. Veškeré případné smlouvy mezi Poskytovatelem a Subdodavateli v rámci plnění povinností ztéto
Smlouvy, budou uzavírány a plněny v souladu s ustanoveními a podmínkamitéto Smlouvy.

14.

RoznooNÉ pRÁvo n Řešsrui spoRů
, j_\

14.1. Smlouva se řídí a vykládá vsouladu sObchodním zákoníkem a ostatními zákony, předpisy a právními

normami české republiky, s výjimkou kolizních ustanovenítohoto práva.

14.2. Smluvnístrany sezavazují vyvinout maximální úsilí kodstraněnívzájemných sporŮ vzniklých na základě
této Smlouvy á xlelicn vyiešení zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob a/nebo statutárních

zástupců smluvních stran.

14,3. Veškeré majetkové spory, které vzniknou z této Smlouvy a které se nepodaří odstranit v_zájemným

jednáním smluvních stran, budou předloženy k rozhodnutívěcně a místně příslušnému soudu ČR.

15.

Pnrnosr e účlttnosT SMLoUvy

15.,1. Tato Smlouva nabývá platnostia účinnosti dnem podpisu oprávněnýmizástupci obou smluvních stran.

15.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou počínaje dnem účinnosti Smlouvy.

15.3 Každá smluvní strana je oprávněna písemně vypovědět tuto Smlouvu v případě, Že:

_ druhá smluvní strana porušila podstatným způsobem povinnost z této Smlouvy a nenapravila tuto

situaci ani ve lhůtě patnácti dnů poté, co obdržela písemné upozornění druhé strany o takovém

porušení povinností



UTAJoVANÉ / coNFlDENTlAL

- druhá smluvní strana je v insolvenci nebo likvidaci nebo na ni byla uvalena nucená správa, čijí byl
ustanoven správce majetku.

15.4 Výpovědní lhůta dle této Smlouvy činí dvacet čtyři měsíců a začne běžet prvním dnem následujícího
měsíce po doručení písemné výpovědi druhé straně.

16.

ZÁvĚnečnÁ usreHoverui

16.1. Smluvnístranyprohlašují,žetatoSmlouvavyjadřujejejichúplnéavýlučnévzájemnéujednánítýkajícíse
daného předmětu této Smlouvy, Okamžikem nabytí účinnosti této Smlouvy pozbývají platnosti veškerá
ústní a písemná ujednání mezi smluvními stranami, týkající se předmětu této Smlouvy, s výjimkou dohod
a smluv, na které výslovně odkazuje.

,16.2. Smluvní strany tímto výslovně prohlašujl, že tato Smlouva není sjednána jako výlučná a tedy, že
Objednatelje oprávněn kdykoliv, tj. i po dobu účinnosti této smlouvy, pověřit poskytováním stejných nebo
obdobných plnění kteroukoli třetí osobu.

16,3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo býti
neplatné či neúčinné, nahradí jej do 30ti dnů ode dne zjištění této skutečnosti, (nejpozději však do 30ti
dnů ode dne právní moci rozhodnutí, kterým byla neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení potvrzena)
ustanovením, které bude nejbližší ustanovení, které bylo shledáno neplatným či neúčinným,

16.4. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě dodatků této Smlouvy,
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna jména oprávněné osoby, sídla
společností, čísla účtu případně dalších údajů, kde z povahy věci vyplývá, že je strana oprávněna měnit
je jednostranně, není důvodem k uzavření dodatku, takováto skutečnost bude druhé straně sdělena
písemně.

16.5, Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž Poskytovatel a Objednatel obdrží jedno
vyhotovení,

16,6. Přílohy tvoří nedílnou součástí této Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanoveními vlastního textu této
Smlouvy a kteroukoliv z těchto jejích příloh mají přednost ustanovení vlastního textu této Smlouvy.

Seznam příloh je následující:

Příloha č. 1 - Ceník Služeb

Přílohač.2-Kategorizacevad,lhůtyproodstraňovánívad



UTAJoVANÉ / coNFlDENTlAL

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vŮle

a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojujísvé podpisy.

v Řitce dne 1.10,2018

Poskytovatel: Objednatel:

Martin Rožníček - jednatel

.,$

. Jt. .,, ... .,. \.. ,,|r'...r. ,,,

Ť§Pc RlŤ[88t" I

Na Návsi 54,25203, Řitkb
tČo: ooz+to44 DlČ: Cz00241644

tel,: 31 85922B9, emal: obec@ritl<a.cz



PŘílonA č. 1
ke Smlouvě č. 20181001

1.

2.

ceruíx služes

Měsíční paušál,.. .........21 000,- Kě bez DPH

Měsíění paušálv sobě zahrnuje poskytování servisních služeb a souvisejících činnostídle
požadavků Objednatele a to až do výše dvaceti pracovních hodin včetně dopravy dle objednaných
služeb Objednatele. Dále zahrnuje kontrolu plné funkčnosti Systému každý týden a pravidelnou
prohlídku veškerého hardwarového vybavení každých 6 měsíců od poslední prohlídky.

Cena za započatou hodinu poskytování servisní služby či související činnosti nad rámec měsíčního
paušálu... ...800,- Kč bez DPH

Dopravné při servisním zásahu v rámci obce Řitka je zdarma. V případě, že bude servisní zásah
vyžadovat dopravné mimo obec Řitt<a, bude účtováno 12 Kč bez DPH za 1 km, účtují se kilometry
ujeté do místa určení i zpět.

,l\



Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vŮle

a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy.

v Řitce dne 1.10.2018

Poskytovatel: Objednatel:

fu6
Martin Rožníček - jednatel

UTAJoVANÉ / coNFlDENTlAL

lČo: 00241 644 DlČ: CZoo241644
tel.: 31 8592289, emal: obec@ritl<a.cz

,ji

t§Pc R11{8fit"
Na Návsi 54, 252 03, Ři
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)PŘílon l č.2
k Smlouvě č.

KnrecoRlzAcE vAD, LHůTv pRo oDsTRnŇovÁrui vno

objednatel provádí Nahlášení Vady Poskytovateli formou zaslání emailu na adresu
servis@vrservices. cz,

objednatel při nahlášení Vady předá Poskytovateli popis projevů Vady a popis postupu, při němŽ k Vadě
ooŠto. oojeonatel rovněž určí, jaký dopad má Vada na jeho činnost dle níže uvedené kategorizace chyb.

poskytovatel v dohodnuté době začne s analýzou a odstraňováním Vady podle její kategorie, nebo zajistí
ekvivalentní náhradní řešení k dočasnému překonání Vady. Za odstranění Vady je též považováno
snížení kategorie Vady, přičemž lhůta pro odstranění Vady v této snížené kategorii se počítá od

okamžiku nahlášeníVady v původníkategorii, Doba vyřízenía kategorizace!e uvedena níŽe:

Kategorizace vad

Kategorie Vada Popis

A Yážná Systém zcela selhal nebo je rozsáhle poškozen.
Většina nebo všechny části hardwaru/hardwarových aplikací
podporující hlavní procesy selhaly a jsou zcela nefunkční nebo je jejich

funkčnost omezena tak, že je kritickým způsobem ovlivněna činnost
Systému.

B Běžná Systém je nefunkční pouze částečně.
Funkčnost Systému je ovlivněna z důvodu selhání některého
hardwarového prvku nebo omezení některé ze softwarových funkcí
podporujících činnosti Systému.

Lhůty pro zahájení odstraňování Vad
)lu

Kategorie Vad Lhůta zahá4ení prací a k odstranění Vady

A Zahájení odstraňování Vady do jednoho pracovního dne od Nahlášení Vady.

Zahá]eni odstraňováníVady do pěti pracovních dnů od NahlášeníVady.

po Ukončení odstranění Vady Poskytovatel a Objednatel sepíší Servisní protokol, ktený bude obsahovat
zejména: popis Vady, stručný popis odstraněníVady, den zahájeni a ukončení odstraňování Vady, poČet

hodin odstraňování Vady.

B



DoDATEK č.1
xe SulouvĚ o ruÁ.lnnu DoHLEDovÉno

BEzpEčruosrníno svsrÉMu A o posKyrovÁrui

souvlse.lícícn sERvlstuícn sLužes
é.1112011

uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. Obchodního zákoníku, mezitěmito smluvními
stranami dne 1.12,201 1:

VR Services s.r.o.

se sídlem: Pod Pražskou267, ZSZ Og Řitt<a

jednající: Martinem Rožníčkem, jednatelem společnosti

tČ: 28256646

otČ: Cz28256646.

zapsána v OR: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135777

bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s.

číslo účtu: 301023200,1/5500

(dále jen "Poskytovatel") na jedné straně

a

obee Řitka

se sídlem: Na Návsi 54,252 Og ŘitXa

jednající: Mgr. Kamilem Abbidem, starostou obce

tČ: 00241644

bankovníspojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 389820399/0800

(dále jen "Objednatel") na straně druhé

,,,§

1.

ZrUĚU SMLOUVY

1,1. poskytovatel, a objednatel tímto Dodatkem mění znění SMLOUVA O trtÁ.ltVtU

ooHlroovÉHo eezpgčruosrníHo sysrÉMu A o posKyTovÁNí souvsr;ícícH
srnvtsmícH služrg ě. 1112011 uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem uzavřené
dne 1,12.201 1(dále jako Smlouva), a to následujícím způsobem:



1.1.1 Vkládá se do článku ó.4zaodstavec 4.14nový odstavec 4.15v následujÍcím zněnÍ:

objednatelmáprávovyuŽítmoŽnostiodkoupeníjednotlivýchprvkůDBSodPoskytovateleato
po lhůtě neimlňc át, iéióo j"ji.n in.tuÉ.", vtomto pripáoe je cena pevně stanovena na 18

bOo re bez DPH za všechny prvky DBS,

1,1,2VkládásejakonedílnásouěástsmlouvyPřÍlohač.4,kteráevidujerozsahrozŠířeníDBSze
dne 27 ,6. a 1.7 ,2013,

1 ,1 .3 Mění se v článku 6 odstavec 6,1 a to následující znění:

NazákladěrozŠířeníDBSzedne27.6,a1,7'2013jecenaSluŽebstanovenadohodou
smluvních stran a činí 18 160,- Kč bez DPH za měsíc,

1.1,4 Mění se v článku 15 odstavec 15,2 a to následující znění:

TatoSmlouvaseuzavíránadobuneurčitoupočínajednem,1.7'2013.

1.2 ostatní části a ustanovení smlouvy tímto Dodatkem zůstávají v původním znění,

smluvnístrany prohlašují, že tento Dodatek č.1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle

anadůkazdohodyovŠechzměnáchvčláncíchtétoSmlouvypřipojujísvépodpisy.

v Řitce dne 1.7 ,2013

Objednatel:

V/*r!-
rnPq€"BliTÁbnio l

Na Návši 54,252 03, Ritká

lČo: 00241 644 DlČ: czoo241644

tel.: 3'1 8592289, emal: obec@ritka,cz .;_\

Poskytovatel:

Martin Rožníček



PŘílonl č. 4
ke Smlouvě č,1112011

TecnucKÁ spEclFlKAcE pRvKů DBS A sEzNAM

LornllT pRo JEJlcH umísrĚruí

l.

TecHillcxÁ spEclFlKAcE pnvxů DBS

Rozšíření DBS o prvky, které dává Poskytovatel do užívání Objedhateli, mají následující

parametry:

kamerové prvkv - vodoiem:

1, 1 ks PTZ kamera od 1,7.2013

Sít,ová kamera s vysokou dynamickou odolností proti povětrnostním vlivŮm HD Dome,

nově vyvinutý dvojitý sníma'č MOS 1 ,3 megapixelů, čočka 3,3-1 19 mm, 36x optický

zoom s 12násobným digitálním zoomem umožňujícím 432xzoom,72xexlra oPtický

zoom v rozlišeníVGA s ,12násobným digitálním zoomem umoŽňujícím 864x zoom ,

Technologie Super Dynamic a technologie ABS, technologie Face Super Dynamic

zajišťuje jásný obraz Óotiee.1", vysoká citlivost s funkcí den / noc: 0,5 lx (barevné), 0,06 lx

(čÓ) u F1,4 (šlrokoúhlý), DNR, primární (RGB) barevný filtr, 360 stupňŮ nekoneČné

poéunuti, pokročilé automatické sledování, 
^ž256 

předvolených pozic, slot pro _ \,
paměťové karty SDHC / sD, oNVlF, IP66, -5o'c - + 55 " c,24 V Ac / PoE, 4,6 kg

1ks statická kamera od 27.6.2013

SMP Full HD lP WDR Kompaktní kamera s lR LED, 1/3 "Aptina WDR CMOS,

2592x192O / 10fps, objektiv 3.3-12mm, D / N lcR filtr, Servis BNC výstup, Audio vstup /

výstup, Micro Sd siot, á-nxis , 25ks lR LED / lR vzdálenost 35-40m, lP67, DC 12Y lPoE

Dohledové pracoviště:

1ks šestnácti kanálový hybridní digitální videorekordé(DVR) od 27.6.2013

operačnísystém Embedded Linux, první kanál podporuje 5 Mpix MxPEG, kaŽdý kanál 
.

pboporule max 1,3 Mpix MPEG_4/H.264, podpora uěltly lP kamer od přednÍch výrobcŮ,

podporaaz 4 SATA Úoo 1poopora až 12rB - WD3OEZRX 3TB) / '1x vyměnitelný zásobník
ilDD, podpora Gigabyte LAN k zajištění rychlosti připojení

Ostatní:

2. 2ks napájecí zdroj 24v Ac 3,3A pro kamery, napájení 230V AC od 1.7 ,2013


