Podmínky pro
užívání mobilních a internetových služeb

Článek 1
Základní ustanovení
Tyto podmínky jsou závazné pro občany zařazené do obecního programu využívající
služby mobilního a internetového operátora v obci Markvartice.

Článek 2
Služby mobilního a internetového operátora
1. Občané mohou užívat mobilní telefonní služby nebo připojení k internetu (dále jen
„služby“).
2. Cena mobilních a internetových služeb včetně dalších nejdůležitějších cenových údajů je
uvedena v příloze č. 1 těchto podmínek pro užívání mobilních a internetových služeb.

Článek 3
Objednání, přidělení a užívání služby

1. O zařazení do obecního programu mobilních a internetových služeb rozhoduje starosta
obce Markvartice (dále jen „starosta“).
2. Nárok na zařazení do obecního programu mobilních a internetových služeb mají občané
s trvalým pobytem v obci Markvartice mimo občanů, kteří mají trvalý pobyt na č.p. 280
(Obecní úřad) a dále kteří platí TDO (tuhý domovní odpad).
3. Každý občan od dovršení šesti let věku má nárok na jednu SIM kartu.
4. Platba telefonu je možná jen přes SIPO, které musí být zřízeno na jednoho člena
domácnosti s trvalým pobytem v Markvarticích a platícím TDO.
5. Počet SIM karet pro obec Markvartice je omezen na max. 350 ks dle smlouvy
s poskytovatelem.
6. Všichni občané, kteří jsou zařazeni do obecního programu, jsou povinni podepsat Dohodu
o úhradě za služby mobilního a internetového operátora.
7. Občan bude automaticky z programu vyřazen z důvodu porušení podmínek programu.
8. Program končí dnem ukončení smlouvy mezi obcí a operátorem.
9. Po ukončení programu si může občan SIM karty zařazené do programu ponechat, avšak
bude si muset dohodnout s mobilním operátorem změnu.
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10. SIM karty zařazené do programu jsou po dobu trvání programu v evidenci a majetku obce.
Do programu lze převádět i stávající soukromé SIM karty občanů (zachovává se telefonní
číslo i od jiných mobilních operátorů).

Článek 4
Úhrada výdajů
1. Obec po obdržení faktury od mobilního či internetového operátora provede její kontrolu a
její rozúčtování na jednotlivé občany.
2. Obec má právo vypovědět poskytování služeb v případě, že občan bude v prodlení
s platbou za poskytované služby, tj. neuhradí-li služby ke dni splatnosti přes SIPO za
služby předchozího měsíce a to následující den. Náklady na odpojení, případně znovu
zapojení nese občan v plné výši, dle faktury operátora.
3. Obec má právo měnit cenu za služby v závislosti na ceně poskytovaných služeb
operátorem.
4. Obec provede 1x ročně finanční a technické zhodnocení poskytovaných služeb a případně
upraví ceny a to vždy k 1.lednu nebo dle úpravy cen operátora či jiné sazby DPH.
5. Občan bude hradit obci Markvartice náklady vzniklé užíváním těchto služeb tak, jak je
uvedeno v těchto podmínkách a dohodě.
6. Občan uhradí zálohu ve výši sjednaného programu jako nultou platbu tj. 300,-Kč za hlasový
tarif a 250,-Kč za datový tarif, která bude zúčtována proti poslední platbě při ukončení
smluvního vztahu v němž je služba poskytována.
7. Ke každé platbě SIPEM bude připočten manipulační poplatek 5,- Kč na krytí bankovních
poplatků, který může být upraven vždy dle aktuálního ceníku bankovních poplatků.
8. V případě platby internetu v hotovosti na pokladně Obecního úřadu je termín zaplacení do
konce února běžného roku ( 1.800,-Kč ).
9. Občan má právo vypovědět poskytování služeb a to s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která
začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po obdržení výpovědi.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky byly schváleny zastupitelstvem obce dne 19. března 2015 usnesením č. ZO
15 02 05 a nabývá účinnosti dnem 01.04.2015
V Markvarticích dne 19.03.2015

Tomáš Renka v.r.
starosta
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Libor Kunte v.r.
místostarosta

Příloha č. 1 Poplatky

Poplatky za mobilní služby:
Typ uživatele
TP 1 - volání + SMS
TP 2 - volání + SMS + 1,5 GB Data
TP 3 - volání + SMS + 20 GB Data

Měsíční paušál za 1 uživatele
190 Kč
242,00 Kč
386,00 Kč

* Ceny jsou bez DPH, DPH je připočteno dle fa. operátora, Obec Markvartice není plátcem DPH

Volání v rámci ČR v tarifním plánu :
Cena za jednotku
Do sítě Vodafone
0 Kč/min
0 Kč/min
0,- Kč/SMS

Typ služby
Z mobilu na mobil
Z mobilu na pevnou síť
Textové zprávy – SMS

Roamingové tarify, MMS a služby třetích stran budou účtovány dle jejich aktuálního ceníku.
Poplatky za internet:
Typ
Přípojka provoz
Instalace antény byt, dům
Instalace optické přípojky dům
Instalace optické přípojky byt
Instalace – přechod bezdrát – optika
dům
Instalace – přechod bezdrát – optika
byt
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Poplatek
150 Kč/měs.
6000 Kč
6000 Kč
1500 Kč
2000 Kč
500,-Kč

