Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění mezi

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

lC: 00241431 DlČ: (3200241431
bankovní účet vedený v České spořitelně a. 3.
číslo účtu: 2000693379/0800,

Zastoupené: Mgr. Lenkou Kadlecovou — starostkou MČ
(dále jen „objednavatel“)
a

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

podnikající na základě Živnostenského listu, vydaného ÚMČ Praha 16 — Radotín
ICO: 74357984,

DIČ _
bankovní účet: Česká spořitelna a. 5.
číslo účtu:

(dáte jen „dodavatel“)
na služby a práce uvedené v článku I. této smlouvy

Článek l.
Předmět smlouvy
Předmětem plnění z této smlouvy je správa a administrace:
— oficiálních webových stránek objednavatele na doméně
httpszllwww.praha-lipencecz
— oficiálního FACEBOOKOVEHO profilu objednavatele, na adrese:

httpszllwwwíacebook.com/search/top?o=m%C4%BD%ZOpraha—Iipence
- oficiálního lNSTAGRAMOVÉHO účtu MČ Praha—Lipence, na adrese:

httpszl/www.instaqram.com/accounts/loqin/?next=/mclipence/
- YOUTUBOVÉHO kanálu objednavatele, na adrese:

https:/lwww.youtube,com/channeI/UCSJD6X86lvr1fQEledldzw
- aplikace „MOBILNI ROZHLAS“ využívané objednavatele na adrese:
httbszllpraha-lipence.mobílnirozhlas.cz/

!

— datového úložiště objednavatele na adrese:
httpszl/datamclipence.cz:5001l
virtuální ústředny VODAFONE CZECH Republic a. s. využívané objednavatelem a

příprava podkladů k vyúčtování za telekomunikační služby Úřadu MC Praha-Lipence,
ZŠ Lipence a Mateřské školy Lipence

výkon funkce šéfredaktora „Lipeneckého zpravodaje" a zajištění, zpracování podkladů
k jednotlivým vydáním Lipeneckého zpravodaje včetně komunikace s grafikem a
tiskárnou

zajištění

obsluhy

ozvučovacího

zařízení

v majetku

objednavatele

na

jednáních

Zastupitelstva MC Praha - Lipence a akcích pořádaných objednavatelem

pořizování videozáznamů zjednání Zastupitelstva MČ, jejich streamování a umístění na
veřejném oficiálním kanálu YouTube, na adrese:
httpsz/lwww.youtube.comfchanneI/UCBJDGXBBIyrlfQEledldzw

, Článek ll.
Učel smlouvy
Účelem smlouvy je zajistit řádný a aktuální stav webových stránek, Facebookoveho profilu,
předávání informací občanům prostřednictví aplikace Mobilní rozřtlas & zajištění provozu
audio, video a komunikační techniky objednavatele specifikované v článku i, této smlouvy,
Místem plnění je Úřad městské části Praha-Lipence, K Obci č. 47, 155 31 Praha 5 ~— Lipence,
a příspěvkové organizace zřízené objednavatelem.
Odpovědnými osobami kpřevzetí prací a služeb jsou starosta MČ Praha — Lipence,
místostarosta MC Praha — Lipence a tajemník Uřadu MC Praha „ Lipence.

Článek Ill.
Práva a povinnosti smluvních stran

Objednavatel se zavazuje k poskytování řádných a aktuálních informací k uveřejnění na
internetových stránkách:

http_s:l/wwwtprana—lipenceczh

oficáášním facebookovém

profilu

https://www.tacebook.com/search/top7ozm%C4%BDO/020praha—lipence a aplikace MOBILNÍ
ROZHLAS httsz/praha-lipence.mobilnirozhlascz/

prostřednictvím starosty, místostarosty,

popř. tajemníka Úřadu MČ Praha — Lipence.
Objednavateí za účelem plnění předmětu smlouvy poskytne dodavateli podle jeho potřeb

v prostorách objednavateše s připojením na extranet a internet ve svém objektu.
Pracovníci Úřadu MČ Praha — Lipence poskytnou nezbytnou součinnost a aktuální podklady
k zajištění k aktualizaci webových stránek a vydání „Lipeneckého zpravodaje“, dle dohody a

požadavků dodavatele.
Dodavatel podle zadání provede zveřejnění podkladů v požadovaném termínu do příslušných
oddílů a složek na internetových stránkách, facebookověm profilu a aplikaci MOBlLNl
ROZHLAS využívaných objednavatelem,

Dodavateí na základě požadavku objednavatele zajistí pořízení videozáznamu zjednání
zastupitelstva a jeho následné zveřejnění na veřejném oficiálním kanátu YouTube a

v příslušné sekcí webových stránek objednavatele, popř, zajistí další obsluhu ozvučovaciho
zařízení na akcích pořádaných objednavatele podle jeho konkrétních požadavků a zadání.

Dodavatel z titulu postavení šéfredaktora „Li peneckeho zpravodaje“ přšpravi veškeré podklady
pro smluvního grafika objednavatele a tomuto je předá velektrooickě podobě k dalšímu
zpracováni.
Výběr dodavatele provedeného podle Směrnice MČ Praha—t_„ipencei „ZÁSADY A POSTUPY

PR! ZADAVANI VEREJNYCH ZAKAZEK“, schválila Rada MC Praha-Lipence dne 20. 4. 2022
na svém 89. jednání, usnesením č. 89/353, písm b)

Článek lV.
Termíny plnění a platební podmínky za služby
Dodavatel bude předmět smlouvy plnit v rozsahu maximálně 20 hod. týdně v ceně 180,— Kč za

jednu hodinu.

Dodavatel v rámci dodání služeb a svých činností bude podle požadavku a potřeb přítomen
v sídle objednavatele nebo v sídle jím zřízených organizacích, popř. bude služby vykonávat
podle aktuálních potřeb a konkrétních požadavků ve svem sídle nebo konkrétní akcí.

Dodavatel bude za provedené dílo na základě evidence vykonané práce měsíčně vždy k 05
dní následujícího měsíce vystavovat za práce a služby fakturu, kterou předá objednavateli k
proplacení

Objednavatel do 10 dnů po odsouhlasení rozsahu prací a služeb na evidenčním listu prací
provede úhradu vystavené faktury na účet dodavatele, v případě nesouhlasu s evidencí prací
a služeb musí toto objednavatel písemně do 3 dnů ode dne předání evidence sdělit dodavateli.

Clanek V,
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 5. 2022 do 33. 12. 2024,

Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtíscích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
výtisku.
Každá smluvní strana může smlouvu předčasně vypovědět, s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení výpovědí
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
pravé a svobodné vůle, že smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelné, a že nebyla

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

V Praze 5 - Llpencích dne 25. dubna 2022

Mgr. Lenka Kadlecová

starostka

Lukáš Veselý

IČO: 74357964

