Smlouva o dodání služeb v oblasti sprévy, administrace komunikačních
technologií a výkonu šéfredaktora Lipeneckého zpravodaje

Dne 27. února 2020 v souladu s ustanovením § 1724 a následujících, zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších novel, uzavřeli níže uvedené smluvní strany:

Městská část Praha-Lipence
se sídlem K Obci č. 47, 155 31 Praha 5 - Lipence

IČ: 00241431 DIČ: C200241431

-

Bankovni účet:
Zastoupená: Mgr. Lenkou Kadlecovou, starostkou obce

(dále jen „MČ“)
a

Lukáš VESELÝ
bytem Josefa Houdka 7, 155 31 Praha 5 - Lipence

podnikající na základě živnostenského listu, vydaného ÚMČ Praha 16-Radotín

IČ: 74357964, DIČ
bankovní účet:
(dále jen „administrátor“)

na základě předchozí poptávky ze strany MČ a dohody obou smluvních stran
smlouvu o dodání služeb v oblasti správy, administrace komunikačních technologií a
výkonu šéfredaktora Lipeneckého zpravodaje.

Článek I.
Předmět, účel a místo plnění smlouvy
Předmětem smlouvy je:
a) Správa a administrace webových stránek MČ
b) Správa a administrace Oficiálního facebookového profilu MČ
c) Správa a administrace datového úložiště využívaného MČ

d) Správa administrace a zajištění provozu komunikační brány MČ „Mobilní rozhlas“
e) Správa, administrace virtuální ústředny, mobilních telefonů a příprava podkladů za
telekomunikační služby MČ, Základní školy Lipence a Mateřské školy Lipence
f) Zajištění, zpracování podkladů kjednotiivým vydáním Lipeneckého zpravodaje a
výkon funkce šéfredaktora „Lipeneckého zpravodaje“
g) Obsluha ozvučovacího zařízení na jednáních a akcích pořádaných MČ Lipence,
pořizování videozáznamů zjednání zastupitelstva MČ

Účelem smlouvy je zajistit řádný a aktuální stav webových stránek MČ, Facebookového
profilu MČ, zajištění provozu komunikační techniky MC a prezentace MČ vůči občanům
Místem plnění je Úřad městské části Praha-Lipence, K Obci č. 47, 155 31 Praha 5-Lipence,

a jejich příspěvkových organizací odpovědnými osobami MČ k převzetí služeb jsou starosta
MČ, místostarosta MČ a tajemník úřadu MC.

Článek ||.
Práva a povinnosti smluvních stran
MČ se zavazuje k poskytování řádných a aktuálních informací k uveřejnění na internetových
stránkách

MČ:

httpszllwww.praha-Iipence.cz/,

oficiálním

facebookovém

profilu

MČ

prostřednictvím starosty, místostarosty, popř. tajemníka úřadu MČ

MČ za účelem plnění předmětu smlouvy poskytne administrátorovi dle jeho potřeb kancelář
s připojením na extranet a internet v objektu MC
Pracovníci MČ poskytnou nezbytnou součinnost a aktuální podklady k zajištění k aktualizaci
webových stránek
administrátora

a

vydání

Administrátor dle zadání

„Lipeneckého

zpravodaje“,

provede zveřejnění

dle

dohody

a

požadavků

podkladů v požadovaném termínu do

příslušných oddílů na internetových stránkách MČ: https://www.praha-lipence.cz/, oficiálním

facebookovém profilu MČ
Administrátor

na

základě

požadavku

MČ

zajistí

pořízení

videozáznamu

zjednání

zastupitelstva a jeho následné zveřejnění vpříslušné sekce na internetových stránkách:

httpsz/lwww.praha-Iipence.cz/,

popř.

další

obsluhu

ozvučovaciho zařízení

na

akcích

pořádaných MČ dle konkrétního zadání MČ
Administrátor ztitulu postaveni šéfredaktora „Lipeneckého zpravodaje“ připraví veškeré
podklady pro smluvního grafika MČ tomuto je předá velektronické podobě kdalšimu
zpracování

Článek lll.
Terminy plnéni a platebni podminky za služby

Administrátor bude předmět smlouvy vykonávat v rozsahu max. 20 hod. týdně v ceně 175,Kč za jednu hodinu.

Administrátor v rámci dodání služeb a svých činností bude dle potřeb přítomen MČ nebo
v sídle jím zřízených organizacích, popř. bude služby vykonávat dle aktuálních potřeb a
konkrétních požadavků ve svém sídle nebo konkrétní akci.
Administrátor bude za své služby na základě evidence vykonané práce měsíčně vždy k O5.
dni následujícího měsíce vystavovat za služby fakturu, kterou předá MČ k proplacení.

Článek IV.
Závěrečná ustanoveni
Tato smlouva se uzavírá na dobu od 01. 03. 2020 do 30. 06. 2020.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscich, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom výtisku.

Každá smluvní strana může smlouvu předčasně vypovědět, sdvouměsiční výpovědní
lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně.
Smlouva může být dále ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.

Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně formou dodatku. Za
dodatek se považuje pouze listina, tak výslovně označená a průběžně číslovaná a
podepsaná smluvními stranami

Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, že obsah smlouvy je projevem jejich
prave a svobodné vůle, že smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelné, a že nebyla

sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

V Praze 5-Lipencích dne 27. února 2020

Mgr. Lenka Kadlecová
starostka MČ Praha 5 — Lipence

