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   Prováděcí příloha č. 14 

smlouvy o dílo č. 23/2006 

pro rok 2017 
 

 

 

I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel:  Město Hranice 

se sídlem:  Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 

zastoupený:  Jiřím Kudláčkem, starostou města 

IČO:  00301311 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:  

  

2. Zhotovitel:  T-MAPY spol. s r.o. 

se sídlem:  Špitálská 150, Hradec Králové, 500 03 

vedený u: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9307 

zastoupený:  Ing. Milanem Novotným, jednatelem společnosti 

IČO:  47451084 

DIČ:  CZ47451084 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

 

 

 

 

II. 

Předmět prováděcí přílohy 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.03.2006 Smlouvu č. 23/2006 o podpoře a rozvoji 

informačního systému T-WIST, jejímž předmětem je provoz a údržba již dodané vzájemně 

provázané sady aplikací, k níž společnost T-MAPY spol. s r.o. poskytla Městu Hranice užívací 

právo dle „Podmínek užití licencí software“, poskytování rozvoje Aplikací v souladu 

s potřebami Města Hranice a s tím související práce včetně poskytování softwarové podpory 

na Aplikace. V této smlouvě v článku II., odst. 3 se smluvní strany dohodly, že bližší 

specifikace jednotlivých plnění podle této smlouvy budou uvedeny v jednotlivých písemných 

prováděcích přílohách k této smlouvě, které se stanou po podpisu smluvních stran nedílnou 

součástí smlouvy. Ve smyslu uvedeného smluvní strany uzavírají tuto prováděcí přílohu. 

2. Předmětem této prováděcí přílohy je: 

2.1. Vedení projektu a konzultace – výřezy z dat, drobné úpravy v aplikacích a mapových 

projektech, konzultace apod. 

2.2. Aktualizace dat katastru nemovitostí a digitální blokové mapy 

2.3. Migrace GIS - 2. etapa (Pasport zeleně, Pasport zastávek MHD, Pasport hřišť, Pasport 

kontejnerů na tříděný odpad, Evidence předaných dat, Pasport komunikací) 

2.4. Softwarová podpora (T-MapServer + Spinbox, Komunikační rozhraní, Administrace 

systému – Správa uživatelů, SW GISel, aplikace T-WIST REN, Evidence předaných 

dat, pasportní a evidenční aplikace T-WIST ad.) 

2.5. Digitální technická mapa města (dále DTMM) 
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2.5.1. Aktualizace DTMM 

2.5.2. Implementace DTMM do GIS, úprava dat pro jednotlivé správce sítí, předání dat 

správcům sítí 

 

 

 

III. 

Cena 

 

1. Maximální cena za dílo definované touto prováděcí přílohou činí: 

Položka 
Cena bez DPH 

do 

Cena vč. DPH 

do 

2.1.    Vedení projektu a konzultace 40 000 Kč 48 400 Kč 

2.2.    Aktualizace dat katastru nemovitostí a digitální blokové mapy 32 000 Kč 38 720 Kč 

2.3.    Migrace GIS - 2. etapa 40 000 Kč 48 400 Kč 

2.4.    Softwarová podpora 109 934 Kč 133 020 Kč 

2.5.    Digitální technická mapa města (dále DTMM)     

2.5.1.         Aktualizace DTMM 50 000 Kč 60 500 Kč 

2.5.2.         Implementace DTMM do GIS, úprava dat pro jednotlivé správce sítí, 

předání dat správcům sítí 
20 000 Kč 24 200 Kč 

Celkem 286 934 Kč 353 240 Kč 

 

 

 

IV. 

Termíny plnění 

 
Vedení projektu a konzultace plnění průběžně, fakturace 2x ročně 

vždy ke konci účtovaného pololetí na 

základě výkazu skutečně odvedených 

prací 

Aktualizace dat katastru nemovitostí a digitální blokové mapy (4x ročně) 4x ročně vždy začátkem čtvrtletí 

Migrace GIS - 2. etapa srpen 2017 

Softwarová podpora plnění průběžně dle Přílohy č. 6 

Smlouvy – Výčet aplikací a cena 

technické podpory, fakturace 4x ročně 

vždy na začátku čtvrtletí 

Digitální technická mapa města listopad 2017 

 

Podmínky fakturace: Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den uskuteční 

zdanitelného plnění, kterým se rozumí první den po podepsání předávacího protokolu dotyčné 

části díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 14 dnů ode dne jejího 

doručení objednateli. 
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V. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tato prováděcí příloha ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi 

smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.  

2. Prováděcí příloha je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2  

vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

3. Touto prováděcí přílohou se nemění ostatní ustanovení Smlouvy č. 23/2006. 

4. Tato prováděcí příloha včetně rámcové smlouvy (Smlouva č. 23/2006 včetně příloh) 

podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 

se dohodly, že zveřejnění této prováděcí přílohy v Registru smluv zajistí objednatel.  

 

 

 

 

 

V Hranicích dne:  ........................... V Hradci Králové dne:  .............................. 

 

 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 
…………………..……………….                                     ……..…………………………………       

         

          Jiří Kudláček      Ing. Milan Novotný 
             starosta města               jednatel 

 

 

 


