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Smlouva o spolupráci
která se uzavírá níŽe uvedeného dne mezismluvnímistranami

obec Zeleneě
se sídlem Kasalova 467 250 91 Zeleneč
'
lČo: oozqtoat, otČ: Czoo241o41
zastoupená mÍstostarostou Michaelem Husincem
(dále jen ,,obec Zeleneč")

společnost ABAK, spol. s r.o.
se sídlem Lomecká 695' 190 16 Praha 9

2.

tČo: +ozost53, DlČ: cz4o763153

zastoupená jednatelkou Kateřinou Remeňovou
(dále jen ,,spráVce")

takto

článek 1
Předmět a vymezení smlouvy
Smluvní strany se dohodly na vzájemné spolupráci při zajištění internetového připojení dále uvedených

objektů ve vlastnictvíobce Zeleneč a jejich datového propojení budov a na spolupráci při budováníměstského

kamerového systému na územíobce Zeleneč' obec Zeleneč i správce jsou plátci DPH.

článek 2
Povinnosti spráVce
Správce se zavazuje

1.
2.
3.
4'
5.
6'
7.
8.

k:

poskytnutí 100/100 Mbps připojeník síti lnternet pro budovu obecního úřadu uvedené v čl. 3 odst.
1 písm' b) této smlouvy, a to podle technologických moŽností se statickou lPv4 adresou a s lPv6

rozsahem;
poskytnutí 2001200 Mbps připojení k síti lnternet pro budovu Základní školy uvedené v čl. 3 odst. 1
písm. c) této smlouvy, a to se statickou lPv4 adresou a s lPv6 rozsahem;
poskytnutí dvou linek pro připojení k síti lnternet 50/50 Mbps pro dvě budovy Mateřské školy (MŠ)
uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. d) a e) se statickou lPv4 adresou a lPv6 rozsahem;
poskytnutí 50/50 Mbps připojení k síti lnternet pro budovu Knihovny podle čl. 3 odst. 1 písm. f) této
smlouvy.
ZajiŠtěníkonfigurace a provozu uzavřených WLAN mezi pracoviŠtiZákladníškoly,Mateřské školy a
obecního úřadu dle poŽadavku obce Zeleneč.
Zajištění datových okruhů pro kamerové systémy obce Zeleneč na Území obce Zeleneč - 32 kamer
umístěných dle technologických moŽností správce s moŽností dalŠíhorozšířenípo dohodě obou
stran.

Propojení budovy Základni školy a dvou budov Mateřské školy s budovou obecního úřadu pro

datové přenosy z kamerového systému.
Správce je povinen instalovat prvky telekomunikačníinfrastruktury v objektech dle čl. 3 odst. 1 této

smlouvy a poskytovat průběŽně servis tohoto zařízení.Jednorázové náklady na instalaci a servis
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9.
10'

tohoto zařízeníuhradí obec Zeleneč,. Zařízení bude majetkem obce Zeleneč.
Správce je povinen zajistit konektivitu na pracoviště obecního úřadu, Základní školy, Mateřské školy
a Knihovny dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy pro přístup k internetu a zajistit 24 hodinový monitoring
infrastruktury.

Správce je povinen na Žádost obce instalovat v součinnosti s pracovníky obce Zeleneě prvky
kamerového systému na Území obce Zeleneč podle odst. 6; kamerový systém je a nadále bude
majetkem obce Zeleneč; náklady spojené s instalací a s pořízením dalšíchprvků kamerového
systému hradí pro účelytéto smlouvy obec Zeleneč.
11. Vznikne-li v průběhu této smlouvy na straně obce Zeleneč potřeba připojení dalšího objektu ve
vlastnictví nebo správě obce Zeleneč slouŽícího potřebám obce Zeleneč, připojí správce takový
objekt za stejných podmínek jako u ostatní objeký v této smlouvě uvedené. Podrobnosti ohledně
připojení mohou být řeŠeny dodatkem k této smlouvě.
12. Parametry internetového připojení se mohou v čase upravovat k Žádosti obce tak, aby přiměřeně
odpovídaly technickému vývoji a technickému standardu v době úpravy, s čímŽsprávce souhlasí.

Glánek 3
Povinnosti obce Zeleneč
obec Zeleneč se zavazuje:
1

poskytnout (přenechat k uŽívání) správci prostor pro instalace prvků veřejné telekomunikačnísítě za
Účelem vybudování technologického zázemi pro bezdrátovou sít'v obci Zeleneč v budovách:

Vodojem, U vodojemu,250 91 Zeleneč
obecní úřad, Kasalova 467,250 91 Zeleneč
Základnlškola, Kasalova 454, 250 91Zeleneč
Základní ŠkolaKasal ova 467, 250 91 Zeleneč
Základní Škola Mstétická 103í' 250 91 Zeleneč
Základní Škola Školní3,25o 91 Zeleneč
Mateřská škola, Faltusova 357, 250 91 Zeleneč
Mateřská Škola, Školni2,3,25o91 Zeleneč
Knihovna, U rybnÍka 13,250 91 Zeleneč
a to v nezbytném rozsahu nutném k řádnému splnění povinnostísprávce;
zpřístupnit vnějších a vnitřních prostory budov uvedených v odst. 1 tohoto článku správci za účelem
instalace a správy telekomunikačních zařizení a umoŽnit správci přístup do všech prostor budov, ve

kteých je instalováno koncové zařÍzenÍ správce za Účelem vykonávání údžbya správy tohoto
zařizení, v nezbytném rozsahu nutném k řádnému splnění povinností správce a bez zbyteěného

odkladu od Žádosti správce;

2

poskytnout (přenechat k uŽívání)prostor pro instalaci stoŽáru slouŽícíhosprávci
infrastruktury veřejné telekomunikačnísítě v obciZeleneč v objektech dle čl. 3 odst.
a to v nezbytném rozsahu nutném k řádnému provozu infrastruktury správce.

k provozování

1 této smlouvy,

C!ánek 4
Doba trvání

1.
2'

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, Že ji lze vypovědět s dvanáctiměsíčnívýpovědní lhůtou;
výpověd' lze dát nejdříve po uplynutí tří let od uzavření této smlouvy.
Výpovědní lhůta podle odst. 1 běŽí od 1. dne měsíce následujícího po podání výpovědi.
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C!ánek 5
Finančníplnění
1.
2.
3.

Cena poskytovaných sluŽeb správce dle čl. 2 odst. '1 aŽ 9 této smlouvy se sjednává ve výši 37.51o
Kč měsíčněbez DPH.
Cena plněníobce Zeleneč podle čl. 3 odst. 1 až3 této smlouvy se sjednává ve výši37.51o Kč bez
DPH.
Smluvní strany se dohodly, Že cena podle odst. í a 2 tohoto článku je splatná k poslednímu dni
měsíce, za kteý se platí. Pohledávky na zaplacení této ceny budou smluvními stranami
započítávány (vzor dohody o zapoitení je nedílnou součástítéto smlouvy).

Glánek 6
ostatní ujednání
1.
2.
3'

Tuto smlouvu lze měnit písemnými dodatky.
obě strany smlouvy svým podpisem stvzují, Že smlouva byla uzavřena z jejich právě a svobodné
vůle.
Tato smlouva je vyhotovena Ve 2 originálech, z nichŽ kaŽdá ze stran obdžípo jednom'

V Zelenči dne
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za správce Kateřina Remeňová, jednatelka

za obec Zeleneč Michael Husinec, místostarosta

otsEc ZELENEČ

Kasalova 467,250 91 Zeleneč
lČo: 00241 04 1, DlÓ CZ00241O41

