
             

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 20.6. 2018                                                                               

 

N á v r h  na uzavření dohody o bezúplatném převodu softwaru 

 

RM usnesení č. 448 ze dne 12. 6. 2018: 

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e    

uzavření dohody o bezúplatném převodu softwaru Spisová služba pro Město Milovice a ZŠ T. 

G. Masaryka Milovice. 

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 20. 06. 2018 návrh ke schválení. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I. s c h v a l u j e 

uzavření dohody o bezúplatném převodu softwaru Spisová služba pro Město Milovice a ZŠ T. 

G. Masaryka Milovice. 

 

II.p o v ě ř u j e  

starostu města dohodu o bezúplatném převodu softwaru Spisová služba pro Město Milovice a 

ZŠ T. G. Masaryka Milovice dle bodu I uzavřít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva 

Popis problému: 

V rámci projektu Technologického centra ORP Lysá nad Labem byla v roce 2010 pořízena 

všem obcím a základním školám Mikroregionu Polabí Spisová služba, hostovaná 

v Technologickém centru, dodavatelem a držitelem licence je firma T-MAPY spol. s r.o. 

Po pětileté době udržitelnosti projektu bylo na jednání Mikroregionu projednána možnost 

bezúplatného převodu Spisových služeb do majetku jednotlivých obcí. 

Město Milovice se rozhodlo této možnosti využít a do svého majetku bezúplatně převést 

Spisovou službu města Milovice a ZŠ T. G. Masaryka Milovice. Obě Spisové služby budou i 

nadále provozovány jako hostované v Technologickém centru, náklady na servisní podporu od 

poskytovatele licence si Město Milovice bude hradit samo. 

   

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

RM schválila návrh dohody usnesením č.448 ze dne 12.6.2018 . 

 

Návrh řešení: 

Odbor informačních technologií doporučuje: 

I.  RM schválit uzavření dohody s Městem Milovice a s držitelem licencí firmou T-MAPY 

spol. s r.o. o bezúplatném převodu softwaru.  

II. Předložit ZM dne 20.6.2018 návrh ke schválení 

 

Stanovisko k návrhu: 

Předložený návrh dohody vypracoval právník města Mgr. Martin Dostál, DiS. 

 

 

Vztah k rozpočtu: 

Jedná se o bezúplatný převod.   

 

 

 

Petra Loudová, v Lysé nad Labem dne 20.6.2018 

 

 

 

Přílohy 

Návrh dohody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

D O H O D A   O   B E Z Ú P L A T N É M   P Ř E V O D U 

č. 
 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“), 
 

Smluvní strany: 
Město Lysá nad Labem 
se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 
IČO: 00239402 
DIČ: CZ00239402 
zastoupené: Ing. Karel Otava, starosta města 
(dále jen „převodce“) 
 
a 
 
Město Milovice 
se sídlem nám. 30. června 508, 289 23 Milovice 
IČO: 00239453 
DIČ: CZ00239453 
zastoupené: Ing. Milan Pour, starosta města 
(dále jen „nabyvatel“) 
 
a 
 
T-MAPY spol. s r.o. 
se sídlem Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 47451084 
DIČ: CZ47451084 
zastoupené: Ing. Jiří Bradáč, jednatel 
(dále jen „držitel licence“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o bezúplatném převodu (dále 
jen „dohoda“): 
 

Článek I. 
Preambule 

1. Převodce prohlašuje, že mu byla na základě Smlouvy o dílo č. 55/2009 ze dne 7. 7. 2009, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2010, držitelem licence dodána a implementována spisová služba pro 
Městský úřad Lysá nad Labem, Městský úřad Milovice a Obecní úřady Stará Lysá, Jiřice, Stratov, Ostrá, 
Semice, Starý Vestec, Přerov nad Labem a Bříství. 
 

Článek II. 
Předmět dohody 

1. Převodce touto dohodou převádí na nabyvatele Implementaci SSL ED pro město Milovice a ZŠ 
Milovice, jak je specifikována v Příloze č. 1 – Detailní členění předmětu, jež je nedílnou součástí 
Smlouvy o dílo č. 55/2009 ze dne 7. 7. 2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2010, a to aplikace a 
služby: 

a. Administrace systému 
b. Evidence dokumentů 
c. Modul e-podatelna 
d. Konektor pro software CzechPoint 
e. Instalace základních technologií a jádra T-WIST na server 
f. Základní implementace a konfigurace aplikací 
g. Školení uživatelů aplikace na 1 den 
h. Vedení projektu (implementační projekt, konzultace, koordinace…) 



(dále jen „předmět převodu“). 
2. Účetní hodnota předmětu převodu činí 126 240 Kč včetně DPH. 

 
Článek III. 

Místo a doba plnění  
1. Místem plnění je sídlo převodce. Smluvní strany se dohodly, že předmět převodu zůstane umístěn na 

serverech převodce v sídle převodce. 
2. Převodce se zavazuje převést a nabyvatel se zavazuje převzít předmět převodu v den nabytí účinnosti 

této dohody. O předání sepíší převodce a nabyvatel předávací protokol. 
 

Článek IV. 
Cena 

1. Převodce převádí předmět převodu na nabyvatele bezplatně. Náklady na servisní podporu dodavatele 
licence si Město Milovice hradí samo. 

 
 

Článek V. 
Souhlas držitele licence 

1. Držitel licence uděluje svůj výslovný a neodvolatelný souhlas s převodem předmětu převodu na 
nabyvatele za podmínek sjednaných touto dohodou. 

 
Článek VI. 

Odpovědnost za vady 
1. Nabyvatel podpisem této dohody prohlašuje, že se seznámil se všemi skutečnostmi vztahujícími se 

k předmětu převodu a takto jej od převodce přebírá. 
2. Převodce nepřebírá žádnou záruku za jakost předmětu převodu. 

 
Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. 
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy 

uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu dohody, číselném označení dohody a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně 
souhlasí, že tato dohoda může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových 
stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3. Změny či doplnění dohody je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků 
schválených všemi smluvními stranami. 

4. Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží převodce, 1 nabyvatel 
a 1 držitel licence. 

5. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této dohody se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany 
se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého 
z ustanovení této dohody nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 
 
 
V Lysé nad Labem dne ...........................                                 V Milovicích dne ………………....................... 
 
Převodce:       Nabyvatel: 
 
 
 
................................................................                       ................................................................... 

Ing. Karel Otava,       Ing. Milan Pour 
starosta města       starosta města 
 

Držitel licence: 
 



 
................................................................... 
 Ing. Jiří Bradáč 

jednatel T-MAPY spol. s r.o. 

 

 

Doložka 

 
Ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, 

 

Město Lysá nad Labem, IČO: 00239402, se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, které 

zastupuje Ing. Karel Otava, starosta města,  

potvrzuje 

 

že Rada Města Lysá nad Labem projednala dne XX.XX.XXXX usnesením č. XXX uzavření dohody o 

bezúplatném převodu s městem Milovice a T-MAPY spol. s r.o. a následně Zastupitelstvo Města Lysá 

nad Labem schválilo dne XX.XX.XXXX usnesením č. XXX uzavření dohody o bezúplatném převodu 

s městem Milovice a T-MAPY spol. s r.o.    

  

 

Tato doložka je nedílnou součástí dohody o bezúplatném převodu č. XX 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

                                                                 ……………………………… 

                                                                  Ing. Karel Otava, starosta města 

                                                                           

 

 

 

 

 

 
 

 


