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D o d a t e k   č.   17 
ke Smlouvě  o technické podpoře provozu a užití IS VERA Radnice 

číslo  STP/07/02 ze dne 26. 11. 2007 

Smluvní strany 

(1)  Poskytovatel: VERA, spol. s r. o. 

se sídlem  Praha 6 − Vokovice, Lužná 2 

kontaktní adresa: Klicperovo náměstí 39, 503 51 Chlumec n. C. 

IČ:  62587978 

DIČ:  CZ62587978 

Kontaktní tel.:  xxx 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze v oddílu C, vložka 34140 

Zastoupený:  jednatelem Ing. Jiřím Matouškem 

a 

(2) Nabyvatel: město Svitavy 

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

IČ:  00277444 

DIČ:  CZ00277444 

Kontaktní tel.:  xxx 

Kontaktní fax:  xxx 

Zastoupený:  starostou Mgr. Davidem Šimkem  

(dále označovány společně jako „smluvní strany") 

uzavřely dnešního dne v souladu s ustanovením Článku 13 bodu 5 Smlouvy o podpoře 
provozu a užití IS VERA Radnice číslo STP/07/02 ze dne 26. 11. 2007 ve znění Dodatků 
č. 1−16 (dále jen „Smlouva“) na základě vzájemného a úplného souhlasu tento Dodatek č. 17 
ke Smlouvě číslo STP/07/02 ze dne 26. 11. 2007 ve znění Dodatků č. 1−16 (dále jen 
„Dodatek č. 17“). 

Čl. I 

Předmět plnění 

1.  Poskytování Základní technické podpory na agendu: 

Nájemné z bytů – nahrávač ISTA (PN−I). 

2.  Změna sjednané ceny za poskytování služby Základní technické podpory. 

3.  Příloha č. 1 ke Smlouvě se nahrazuje v plném rozsahu. Popis modulů Programového 
vybavení VERA Radnice je uveden v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto 
Dodatku č. 17.  

Čl. II 

Cena Základní technické podpory 

1. Cena za poskytování Základní technické podpory na agendy uvedené v článku I 
bod 1 činí 4 800,− Kč bez DPH za rok. 

2. Článek 9 Smlouvy − Cena a platební podmínky se bod 1 nahrazuje tímto zněním: 
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„Ke dni účinností Dodatku č. 17 činí cena za poskytování Základní technické podpory 
včetně inflace v celkové výši 1 026 843,00 Kč za rok bez DPH. 
S účinností od 01. 01. 2019 se sjednává cena za poskytování Základní technické podpory 
v celkové výši  1 031 643,00 Kč za rok bez DPH.  
Ceny jsou splatné čtvrtletně ve výši 1/4 roční ceny, vždy proti řádně vystavenému 
daňovému dokladu.“   

3. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu poskytovatele a prohlášení poskytovatele, že: 

− číslo účtu poskytovatele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle  
§ 96 zákona o DPH;  

− poskytovatel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH.  

 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo 
poskytovatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden 
jako nespolehlivý plátce, je nabyvatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH 
vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH. 
Poskytovatel není oprávněn své pohledávky vůči nabyvateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
nabyvatele. 

 

Čl. III 

Závěrečná ujednání 

1.  Dodatek č. 17 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti od 
01. 01. 2019, za splnění podmínky Nabyvatele zveřejnění Dodatku č. 17 v registru smluv. 

2.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 17 ke Smlouvě je Příloha č. 1. 
3.  Doložka podle §41 zákona 128/2000 sb. zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů: 

O uzavření dodatku rozhodl odbor Kancelář starosty a tajemníka – oddělení informatiky 
Městského úřadu Svitavy na základě usnesení Rady města Svitavy č. 7/2013/C/13  
písm. c ze dne 25. 03. 2013, kterým mu byla rozhodovací pravomoc svěřena v souladu 
se zákonem o obcích. 

4.  Dodatek č. 17 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží po 
dvou.  

5.  Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 17 ke Smlouvě je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle a na důkaz dohody o všech ustanoveních připojují své podpisy. 

Datum:   Datum:  

Poskytovatel: VERA, spol. s r.o. Nabyvatel: Město Svitavy 

 

 

 

 

Podpis: ______________________ Podpis: _____________________ 

Ing. Jiří Matoušek, jednatel Mgr. David Šimek, starosta  
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o technické podpoře provozu a užití IS VERA Radnice  

Technická podpora pro jednotlivé agendy IS VERA Radnice 

Aktualizace ze ZR Velitel 

Banka Veřejný opatrovník 

Doúčtování služeb Volební agenda 

Evidence psů Výdaje 

eProcesy − Centrum Výdaje eProcesy 

Fakturace Vymáhání pohledávek 

Hlášení DPH WS Statistik 

Jednotná organizační struktura Změny obyvatel z ROB a AISEO   

JOSoptIM  

Komunální odpad  

Majetek  

Majetek − odpisy  

Matrika  

Městská policie  

Městská policie – Mobilní kancelář  

Městská policie – vizualizace v mapě  

Nahrávač obyvatel  

Nájemné  

Nájemné z bytů – nahrávač ISTA  

Nepřítomnost pracovníků  

Objednávky  

Objednávky eProcesy  

OK VERA Finance (Rozhraní)  

Organizace voleb  

Pasporty a ekonomika  

Platební karty  

Pokladna  

Prodej domů, bytů a parcel  

Programový manažer  

Pronájem nemovitého majetku  

Přestupkové řízení  

Příjmy   

QR−Neziskové organizace  

Registry (registr obyvatel, ohlašovna)  

Registr přestupků  

ROSA   

Rozhraní Centrální registr vozidel (vč. Eucaris)  

Rozhraní CzechPoint  

Rozhraní Datové schránky Komfort  

Rozhraní ISIR  

Rozhraní RŽP  

Účetnictví  

SIPO  

Sklady  

Smlouvy (Evidence smluv)  

Smlouvy eProcesy  

Sociálně právní ochrana dětí  

Sociální agenda  

Spisová služba (Evidence písemností)  

Splátky a půjčky  

Stavební úřad  

Střet zájmů  

Tvorba rozpočtu  

VAS VERA aplikační server  

VERAeGON Client eSIR  
 


		posta@svitavy.cz
	2018-12-07T12:05:44+0100
	Město Svitavy




