
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
41. Rady města

konané dne 7.6.2021

Smlouva o umístění technického zařízení pro osobní doklady

Od roku 2006 má město uzavřenou smlouvu o umístění tech. zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní 
doklady - OP, cestovní pasy (technické vybavení je umístěno na pracovištích odboru dopravy a vnitřních věcí). 
Tato smlouva byla již aktualizována celkem 6 dodatky, nyní Státní tiskárna cenin, s.p. již obcím předkládá (s 
ohledem na plánované vydávání OP s biometrickými údaji od 08/2021) návrh nové smlouvy s platností do 
31.12.2025. Služba by byla nadále poskytována v základní konfiguraci bezplatně. Město si v roce 2015 
doobjednalo za úplatu další doplňkové výdejové pracoviště (za účelem zvýšení kapacity a zkrácení čekacích lhůt 
klientů), cena za toto doplňkové pracoviště i v novém návrhu smlouvy zůstává stejná jako dosud tj. 7656,-Kč 
vč. DPH/kalendářní měsíc. 

§ 102 odst. 3 zák.o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o umístění technického zařízení na sěr a další zpracování dat pro osobní doklady 
vydávané v působnosti MV ČR uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě jako příjemcem a Státní 
tiskárnou cenin, státní podnik, Praha 1, Růžová 6, č.p. 943, 110 00, IČ: 00001279 jako poskytovatelem, 
jejímž předmětem je poskytování technického zařízení, programového vybavení a souvisejících služeb za 
účelem pořizování a zpracování dat pro e-pasy/eOP, a to dle přílohy č. 2 materiálu. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Petr Hanych

Vyjádření: - DOPVV doporučuje předložený návrh akceptovat 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Další změny oproti stávající smlouvě jsou např. 
- změna lhůty splatnosti faktur z 20 na 30 dnů 

Page 1 of 2Návrh usnesení RM 7.6.2021

31.05.2021https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



- změna technické podpory z 24 hod. na 6:00-18:00
- zpoplatnění případného přemístění zařízení 
Požadavkem státního podniku je i nezveřejnění některých částí smlouvy 
(zejm. části ceníku - hodinové sazby, sazby za km, kontaktních údajů 
hotline). 

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 průvodní dopis (Veřejná)
Příloha - č.2 smlouva o umístění tech. zařízení 2021 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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