
Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava Smlouva
úřad městského obvodu

mlouva na elektronické zabezpečení objektů

městského obvodu Slezská Ostrava

č. TSBI0816l18-K

uzavřena ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a následující zákona č. 89-‘2012 Sb.. občanský zákoník. 1n:

znění pozdějších předpisů (dálejen ,. Občanský zdkom’k")

  

Smluvni strany
 

statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 180338, 729 30 Ostrava Moravská Ostrava

lČO: 008 45 451

DIČ: CZOOS45451 plátce DPH

pro potřeby utístm'ení daňm'ých dokladu odběratci nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská l38.-"35, 7l0 16 Ostrava Slezská Ostrava

ID datové schránky: Sószub

zástupce: MVDr. Barbora Jelonkov' sta st ':1

oprávněné osoby pro plnění smlouvy: '

e-mail:_vedoucí odboru technicke správy budov Uřadu

městského obvodu Slezská Ostrava

—

e—mail:_- vedoucí oddělení technické správy budov a

tepelného hospodářství - odbor technické správy budov Uřadu městského obvodu

Slezská Ostrava

Vedoucí odboru technické správy budov může kdykoli oznámit poskytovateli

změnu oprávněných osob

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtU: _

číslo smlouvy: ....................................................

Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000038

pro potřeby vyslmfem' daňových dokfadú přý'emce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako objednatel, dálejen „Objednatel“

a

ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s.

sídlo: Listopadová 295/32, Kunčičky, 718 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1810

doručovací adresa: Listopadová 295/32, Kunčičky, 718 00 Ostrava

ID datové schránky: 6c9dkcp

zástupce: Bc. Richard Dohnal ředseda ředstavenstva

Pro účely plnění smlouvy:*

IČO: F

DIČ: CZ25388088

bankovní ústav: Raiffeisenbank

číslo účtu: _
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f Statutární město Ostrava

» městský obvod Slezská Ostrava Smlouva

úřad městského obvodu

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhéjuko poskytovatel, drilejen „ Poskytovatel"

uzavírají níže uvedeného dne, měst'Ce a roku tuto smlouvu na elektronické zabezpečení objektu

městského obvodu Slezská Ostrava (dálejen „„Smlouva ')

Článek |.

Základní ustanovení

[. Smluvní strany na základě vzájemné dohody přistupují k formě spolupráce za níže stanovených

podmínek, za nichž bude Poskytovatel zajišťovat střežení objektů Objednatele, vybaveného

elektronickým zabezpečovacím systémem, jeho napojením na pult centralizované ochrany Poskytovatelé

(dále jen „PCO“), který zajištuje přenos informací s možností lokalizace místa narušení v objektu

Objednatele, což umožňuje včasný zásah zásahové jednotky Poskytovatelé k zabránění škodám na

majetku Objednatele a zajištění ochrany života a zdraví ve střežených objektech.

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení dle zákona č. l34-"20l6 Sb. o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku pod názvem „Elektronické

zabezpečení a fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava“, vjejí části !:

„Elektronické zabezpečení objektu městského obvodu Slezská Ostrava“.

3. Poskytovatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, a že

mujsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazku ze Smlouvy

a že disponuje osobami s příslušnou kvalifikaci pro výkon sjednaných činností dle Smlouvy a takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, kteréjsou k provedení závazku ze Smlouvy nezbytné.

Článek II.

Předmět smlouvy

!. Poskytovatel se zavazuje Objednateli zajistit ostrahu objektů, a to:

a) Náměstí Jurije Gagarina 4/1 196, 5/1 195, 6/1 194 (3 klávesnice, 42 čidel)

b) Sídlo objednatele Těšínská 138/35 (I klávesnice, 18 čidel)

c) Galerie Těšínská l38/35, Slezská Ostrava (! klávesnice, 7 čidel, 5 digitálních kamer)

(1) Kulturní dům Na Druhém 358/4, Ostrava - Muglinov (2 klávesnice, 8 čidel)

e) Pečovatelská služba Heřmanická 1857/1921, Slezská Ostrava - krček (1 klávesnice, 8 čidel)

i) Nebytový objel-a Riegrova 1-3, Ostrava - Hrušov (I klávesnice, 8 čidel)

g) Dům s pečovatelskou službou Hladnovská 757/1 l9a, Ostrava - Muglinov (2 klávesnice, 8 čidel)

Součástí plnění předmětu Smlouvyje rovněž provádění servisu elektrické zabezpečovací signalizace (dále

jen „EZS"), který bude prováděn čtvrtletně, přičemž Poskytovatel předá Objednateli protokol o provedení

servisu.

Součásti plnění předmětu Smlouvyje rovněž zajištění fyzického dostřežení objektu při nefunkčnosti EZS,

poškození výplní vstupních otvorů situovaných do vnějšího pláště objektu atd.

2. Objednatel prohlašuje, že EZS je vjeho vlastnictví aje oprávněn za podmínek sjednaných v této Smlouvě

tuto uzavřít s Poskytovatelem.

3. Poskytovatel prohlašuje, že všechny systémy instalovány v jeho PCO jsou homologovány a na požádání

Objednatele se zavazuje předložit atest o homologaci.

4. Objednatel se zavazuje na základě podminek sjednaných ve Smlouvě spolupůsobit a uhradit odměnu dle

této Smlouvy.
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I Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava Smlouva

úřad městského obvodu

Článek Ill.

Odměna

l. Odměna za předmět Smlouvy byla dohodnuta jako smluvní takto:

1.1. Celková cena za ostrahu objektů podle čl. II odst. 1 Smlouvy měsíčně ve výši 3 500,- Kč bez

DPH, ato zajednotlivé objekty následovně:

Objekt a) měsíčně ve výši 500,- Kč bez DPH, Objekt b) měsíčně ve výši 500,- Kč bez DPH

Objekt c) měsíčně ve výši 500,- Kč bez DPH, Objekt d) měsíčně ve výši 500,- Kč bez DPH

Objekt e) měsíčně ve výši 500,- Kč bez DPH, Objekt [) měsíčně ve výši 500,- Kč bez DPH

Objekt g) měsíčně ve výši 500,- Kč bez DPH

1.2. Jednotková odměna za provedení servisu EZS

objektu a) 1 400,- Kč bez DPH

objektu b) 800,- Kč bez DPH

objektu c) 1 400,- Kč bez DPH

objektu d) 800,— Kč bez DPH

objektu 0) 800,- Kč bez DPH

objektu f) 800,- Kč bez DPH

objektu g) 800,- Kč bez DPH

1.3. Sazba za výjezd zásahové jednotky dle čl. IV odst. 1 písm. c) Smlouvy - v případě narušení

objektu 350,- (Kč/objekt) bez DPH

1.4. Fyzická ostraha budov zejména v případech přechodně nefunkčního EZS a narušení vstupů do

budovy, tj. postup dle čl. lV. odst. 1 pism. d), h) Smlouvy 77,50 (Kč/hod/l strážný) bez DPH

2. Odměnaje dohodnutajako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Strany Smlouvy se dohodly na tom, že Poskytovatel po předchozím oznámeni může, bez nutnosti

uzavření dohody o změně závazku k této Smlouvě, zvýšit odměnu o procento odpovidajici kladnému

vývoji indexu spotřebitelských cen vyhlášenému Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní

rok, a to vždy s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude takové vyhlášení

oficiálně učiněno.

4. Poskytovatel je oprávněn Objednateli účtovat v případě, že k provádění služeb fyzická ostraha dojde ve

svátek, v sobotu, v neděli či během noci, příplatek ve výši odpovídající minimální výši příplatku

náležejícího zaměstnanci dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

pozdějších předpisů, upravujících mzdu.

S. V odměně jsou zahrnuty mzdové náklady, stejnokroje, prostředky osobní ochrany, náklady na spojovací

techniku, použítí služebního vozidla, svítilny, náklady na školení a odbornou přípravu Strážných, náklady

na vedoucí pracovníky včetně systému kontrol a pojištění a také náklady na činnosti, které v této Smlouvě

uvedeny nejsou a Poslqnovateljakožto odbornik, o nich měl nebo mohl vědět.

6. K odměně bez DPH Poskytovatel připočte DPH dle aktuální sazby.

Odměnu za ostrahu podle odst. 1 tohoto článku Smlouvyje možné po předchozím upozornění Objednateli

navýšit, pol-aid dojde k legislativnímu navýšení minimální mzdy upravené zvláštním právním předpisem

(ke dni uzavření smlouvy nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních

zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve

ztíženém pracovním prostředí), přičemž odměnu lze v takovém případě navýšit i opakovaně, avšak vždy

pouze o
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městský obvod Slezská Ostrava
Sm louvaúřad městského obvodu

7.1.tolik Kč. o kolik bude minimální mzda navýšena oproti předchozí hodinové základni sazběminimální mzdy,

a

7.2.t0lik Kč, o kolik budou činit zákonné odvody zaměstnavatele ze mzdy (zejména daně, pojistné apříspěvek na státní politiku zaměstnanosti) více oproti takovým odvodům před zvýšením podlebodu 7.l .;

v takovém případě má Poskytovatel právo na úhradu takto zvýšené adekvátní odměny (odvozené odzvýšené hodinové sazby), a to za služby poskytované od prvního dne měsíce následujícího po nabytíúčinnosti příslušného právního předpisu, nejdříve však od 1.8.2019.

Článek IV.

Práva a povinnosti účastníků smlouvy

I. Poskytovatel se zavazuje:

8)

b)

c)

d)

g)

h)

i)

k)

provést napojení EZS na PCO do 24 hodin od účinností Smlouvy,
od napojení EZS na PCO nepřetržitě provádět smluvenou ostrahu, postupovat s odbornou péčí,přihlížet ke specifickým podmínkám a pokynům oprávněných osob Objednatele,
vyslat k objektu zásahovou jednotku vybavenou tak, aby byl zajištěn co nejrychlejší anejúčelnější zásah za účelem zamezení vniknutí nepovolaných osob do objektu, ochrany života,zdraví a majetku, stím, že dojezdový čas bude činit maximálně 30 minut, u objektů dle čl. ll.odst. ! písm.a), b), c) Smlouvy maximálně 20 minut,

při narušení objektu, oznámit toto odpovědné osobě Objednatele ihned telefonicky. Pokud jetaková osoba nedostupná, bude objekt fyzicky střežit dle potřeby, a to max. jedním strážným.Poté bude objekt střežit dle pokynů opráVnčné osoby, max. jedním strážným,
oznámit Policii ČR narušení objektu při podezření ze spáchání trestného činu, jeho pokusu nebotrestné přípravy, podle potřeby učinit oznámení HZSMSK a zdravotnické záchranné službě,
zajistit dokumentaci od vyhlášeného poplachu do zajištění objektu Poskytovatelem a tutodokumentaci archivovat po dobu tří měsíců,

zajistit archivaci dokumentace od vyhlášení poplachu do zajištění objektu, a to po dobu 5 letvpřípadě podezření ze spáchání trestného činu, jeho pokusu nebo trestné přípravy při napadeni
objektu,

v případě přechodně nefunkčního EZS toto ihned telefonicky oznámí odpovědné osoběObjednatele a zároveň zajistí účelné hlídání objektu max. 2 strážnými, dle pokynů odpovědnéosoby Objednatele,

při sjednané činností poskytovat potřebnou součinnost Objednateli, příslušným orgánům činnýmv trestním řízení, pojišťovně apo .,

Poskytovatel je povinen zajistit, aby jeho strážní byli povinni se na výzvu oprávněné osobyObjednatele podrobit testu na alkohol nebo jinou omamnou a psychotropní látku za současnéhopořízení zvukového a obrazového záznamu testu. Odmítnutí testu dle uvedených podmínek zestrany strážného bude posuzováno, jako by byl pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné a
psychotropní látky,

Poskytovatel poskytne Objednateli barevné nálepky s označením Poskytovatele a oznámením, žeobjekt je střežen pomocí EZS,

Poskytovatel uschová klíče od střeženýeh objektů vzapečetěné obálce a zajistí, že nebudou
zneužity.

2. Objednatel se zavazuje:

a) Oznamovat Poskytovatelí bez zbytečného odkladu od účinnosti Smlouvy odpovědné osoby pro

b)

účely této Smlouvy

v případě změny odpovědných osob, oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu od vznikutéto skutečnosti Poskytovateli

4-‘4 Elektronické zabezpečení objektů městského obvodu Slezská Ostrava
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úřad městského obvodu

c) předat Poskytovateli klíče od střežených objektů v zapečetěné obálce.

stanovit základní povinnosti odpovědných osob v tomto minimálním rozsahu:

d) dodržovat pokyny Poskytovatele týkající se EZS,

c) EZS udržovat v řádném a bezvadném stavu,

0 neprovádět žádné neodborné zásahy do EZS,

g) oznámit poruchy na EZS Poskytovateli, a to bez zbytečného odkladu od jejich zjištění,

h) dostavit se na vyzvání Poskytovatelé k smluvenému objektu tak, aby zajistil Poskytovateli

oprávněný vstup a poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost,

i) na vyzvání pracovníka Poskytovatele v ochraňovaném objektu nebo jeho bezprostřední blízkosti

prokázat svou totožnost. Prokázání totožnosti znamená zjištěníjména, příjmení a pracoviště osob,

j) umožnit v případě vzniku pojistné události Poskytovateli a zástupcům pojišťovny vstup do

objektu za účelem posouzeni rozsahu škody,

k) umožnit zásah orgánů činných v trestním řízení při dopadení pachatele, stejnějako zajištění všech

důkazních prostředků potřebných k dopadení pachatele.

Článek v.

Platební podmínky

l. Zálohy nejsou sjednány. Náhrada nákladů účelně vynaložených při provádění služeb dle Smlouvy je

obsažena ve sjednané odměně dle čl. Ill této Smlouvy.

Podkladem pro úhradu ujednaně odměnyje vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Faktura“).

Faktura musi kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29

Zákona o DPI—I obsahovat i tyto údaje:

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslu

Smlouvy),

c) identifikátor veřejné zakázky,

(1) obchodní firmu, název nebojméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ Pnskytowatele,

e) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,

0 číslo a datum vystavení Faktury,

g) lhůtu Splatnosti Faktury,

h) soupis provedených činností (služeb),

i) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

j) označení osoby, která Fakturu vystaviIa, včetnějejiho podpisu a kontaktního telefonu.

Poskytovatel bude služby fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude

dílčí soupis provedených činností (služeb) odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a

oceněny služby ve struktuře dle čl. Ill. Smlouvy zrealizovaná Poskytovatelem vdaném kalendářním

měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Plnění odsouhlasené Objednatelem

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den v kalendářním měsící.

Smluvní strany si ujednaly, že platba bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví

Smlouvy, není-li dále stanovenojinak, nebo nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené

Poskytovatelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat 0

číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí

jednat 0 účet vedený v tuzemsku

Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost

Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu

Poskytovatele.

Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH,je povinen neprodleně

tuto skutečnost sdělit Objednateli.

fiffi Elektronické zabezpečení objektů městského obvodu Slezská Ostrava OSTRAVA! ! !
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Pokud se Poskytovatel stane nespolehlivým plátcem daně,je Objednatel oprávněn uhradit Poskytovateli
za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPI-l provést přímo na příslušný účet daného finančního
úřadu dle § l09a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Poskytovatele a
zaplacení odměny bez DPH Poskytovateli bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit
sjednanou odměnu.

Objednatelje oprávněn před uplynutím lhůty splatností vrátit Fakturu bez zaplaceni, a to v případě, kdy
Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí
Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury.
Poskytovatelje povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele.

Článek VI.

Sankční ujednání

]. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle čl. lV. odst. ! této Smlouvy ze strany
Poskytovatele, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (v případě
písm. b), e), h)) za každé jednotlivé porušení takové povinnosti, a to i opakovaně, 50.000,— Kč (v případě
písm. c), d), I)) za každé jednotlivé porušení takové povinnosti, a to i opakovaně a 1000,- K6 (v případě
písm. f) g) i)) za každé jednotlivé porušení takové povinnosti, a to i opakovaně. V případě porušení
povinností Poskytovatele dle čl. IV. odst. 1 písm. j) této Smlouvy, tj. strážný se odmítne podrobit zkoušce
na přítomnost alkoholu nebo omamné a psychotropní látky dle podmínek zmíněného ustanovení nebo
zkouška zjistí přítomnost alkoholu nebo omamné a psychotropní látky, je Poskytovatel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti, a to i
opakovaně.

V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Poskytovatelé, které Poskytovatel k plnění svých
závazků ze Smlouvy použil, budou tato porušení povinnosti považována Objednatelem za porušení
smluvních povinností ze strany Poskytovatelé, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní
pokuty ze strany Poskytovatele.

Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

Objednatelje oprávněn smluvní pokuty započíst proti pohledávce Poskytovatelé.
Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
Smluvní strany prohlašují„ že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených
povinností.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje poskytovatele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní
pokutou utvrzenou.

Článek VII.

Ostatni ujednání

l.

2.

M6

Poskytovatel je povinen mít po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy pojištěnu svou odpovědnost za
škodu vzniklou jeho činností z této Smlouvy s minimálním limitem plnění 10.000.000,-Kč
s nevyčerpaným limitem pojistného plnění na všechny pojistné události udržovaném po dobu provádění
činností ztéto Smlouvy nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad o nevyčerpaném limitu
pojistného plnění kdykoliv během trvání smlouvy na požádání Poskytovatel předloží oprávněné osobě
Objednatele.

Objednatel nehradí poskytovateli škodu, která mu v souvislosti s plněním smlouvy Vznikla.
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Článek VIII.

Závěrečná ujednání

]. Nestanoví-Ii tato Smlouva výslovnčjinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními

předpisy České republiky, zejmena příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy

souvisejícími.

2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatnym, zůstávají ostatní ujednání

Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či

platným, lderé svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního. Pokud

nelze účelu této Smlouvy vyhovět jinak než změnou této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny

spolupracovat na těchto změnách a uzavřít dohodu o změně této Smlouvy.

3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné poule v případě, že tím nebudou porušeny podmínky

zadání veřejné zakázky a zákona č. |34.-"20|6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně závazku musí být

podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně závazku výslovně prohlášena.

Každá dohoda o změně závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisú jako Smlouva a musí být

vzestupně očíslována.

4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli vtísni a za

nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže

uvedenými vlastnoručními podpisy.

6. Smlouva jc vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel si ponechá 3

stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Poskytovatel [ takovýto stejnopis.

7. Smlouva nabývá platnosti dnemjejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti

dnem 1. 8. 2018. Vpřípadě, že smlouva nenabude účinností do I. 8. 20l8, bude plnění zahájeno

následující den po nabytí účinnosti smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

8. Smluvní vztah lze ze strany Poskytovatele ukončit písemnou výpovědí sšestimčsiční výpovědní

lhůtou. Běh této lhůty začne plynout prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné

výpovědí druhé smluvní straně. Objednatel může smluvní vztah vypovědět i jen ve vztahu

k určitému střeženému objektu.

9. Při zániku Smlouvy zařídí Poskytovatel vše, co nesnese odkladu, pokud oprávněná osoba Objednatele

neurčíjinak.

10.0bjednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340:'20[5 Sb., o

zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak

učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy.

Doložka platností právního jednání dle § 4] zákona č. l28.-"2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

znění:

0 uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č.500l RMObM-

Sle."l418.-'|00 ze dne 22. 08. 20!

  

  
  

  

V Ostravě dne 1 z -33- 2018 V .............. dne ............. .

Za Objednatele: Za Poskytovatelé:

    ..........................................

MVDr. Barbora Jelonková Bc. Richard Dohnal

starostka předseda představenstva

?!?- Elektronické zabezpečení objektů městského obvodu Slezská Ostrava OSTRAVA! !!

SLEZSKÁ OSTRAVA


