
SMLOUVA O DÍLO
„Květinová výzdoba v Mohelnici44

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta 
sídlo: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
IČ:00303038 
tel: 583 452 140
bankovní spojem: ČS a.s. pobočka Mohelnice, č. ú. 27-1905690389/0800

Zhotovitel : Oldřich Dobrozemský
sídlo: Družstevní 593/3, 789 85 Mohelnice
kontaktní osoba: Oldřich Dobrozemský, mobil 604 125 135
IČ: 43983979
Bankovní spojení: ČSOB a. s., č.ú. 

Článek 2 
Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo „Květinová výzdoba náměstí Svobody, Kostelního 
náměstí a autobusové nádraží na ul. Olomoucká v Mohelnici44.

2. Zhotovitel dodá veškeré potřebné zařízení k umístění a osazení květinové výzdoby na náměstí 
Svobody, na Kostelním náměstí a na autobusovém nádraží ul. Olomoucká včetně všech 
souvisejících prací a materiálu, zejména substrátu, hnojivá. Rozmístění květinové výzdoby bude 
odpovídat situačnímu návrhu, který tvoří přílohu č.l této smlouvy. Zhotovitel dodá, osadí a 
zapěstuje květinovou výzdobu do 13ks květinových mís (samozavlažovací květináče), 6ks 
květinových sloupů, 4 ks spodních a 4 ks středních květinových mís z květinových sloupů. (I. 
část díla)

3. Zhotovitel se zavazuje odborně provádět pro objednatele údržbu květinové výzdoby na náměstí 
Svobody, na Kostelním náměstí a na autobusovém nádraží ul. Olomoucká v Mohelnici, včetně 
všech souvisejících prací a materiálu, zejména zajištění vody, hnojivá a náhradních sazenic (do 
50ks) do 13ks květinových mís (samozavlažovací květináče), 6ks květinových sloupů a 8 ks 
spodních a středních květinových mís z květinových sloupů. Práce budou prováděny převážně 
v termínech dle přílohy ě. 2 harmonogram prací. Z důvodu různého průběhu počasí může dojít 
v jednotlivých měsících k odlišnostem. Jedná se především o četnost prováděných úkonů 
(zálivka včetně hnojení). (II. část díla)

4. Zhotovitel po odkvětu převážné většiny květin (předpokládaný termín 25.09.2019 - jiný termín 
musí odsouhlasit objednatel) odstraní veškeré květiny včetně substrátu. Květinové sloupy 
(konstrukce) a květinové mísy (samozavlažovací květináče) odveze a provede jejich řádné



uskladnění. Místo provádění díla uvede do původního stavu, tj. odklidí a vyčistí všechny 
nečistoty a nánosy od květin. (III. část díla)

5. Dodávka každé části díla bude splněna protokolárním předáním a převzetím této části díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je mu předmět a rozsah díla dostatečně znám. Zhotovitel byl seznámen 

s místem provádění díla.

Článek 3
Místo a termín plnění

1. Místem plnění je náměstí Svobody, Kostelní náměstí a autobusové nádraží na ulici Olomoucké 
v Mohelnici.

2. Termín plnění:
-1. část díla...................................................... do 30.5.2019
-II. část díla......................................................od 31.5.2019-do 25.9.2019
- III. část díla ..................................................  od 26.9.2019-do 31.3.2020

Článek 4 
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla podle čl. II. této smlouvy ve výši:

Cena díla náměstí Svobody .....................................93 190 Kě

Cena díla Kostelní náměstí .....................................38 200 Kě

Cena díla autobusové nádraží ..................................... 26 800 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

2. Tato cena je sjednána jako maximální a zahrnuje všechny části dodávky podle čl. II. této 
smlouvy.

Článek 5
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu na provádění díla.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu za provedení a převzetí I.části díla.
3. Po provedení díla bez vad a nedodělků včetně předání jednotlivých částí díla doručí zhotovitel do 

14 dnů ode dne předání konečnou fakturu objednateli. Dokončením prací se pro účely vystavení 
konečné faktury rozumí - předání vyklizeného místa provádění díla, odvoz a uskladnění 
květinových sloupů, samozavlažovacích květináčů v zahradnictví Oldřich Dobrozemský , 
Družstevní 593/3, 789 85 Mohelnice. Faktura je splatná do 30 dnů od doručení objednateli na 
účet u peněžního ústavu zhotovitele. Minimálně musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel 
oprávněn ji do data její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků, buď 
opraví, nebo vystaví novou. U této (opravené) nové faktury běží nová lhůta splatnosti.



Článek 6
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen vést pracovní deník o provádění 11. části díla, do kterého bude 
zaznamenáván skutečný průběh údržby. Pracovní deník bude obsahovat údaje o prováděných 
pracovních operacích v návaznosti na datum. Zástupce objednatele bude provádět zápis 
z kontroly včetně zjištěných nedostatků. Před fakturací si zhotovitel nechá u příslušného 
pracovníka objednatele odsouhlasit podpisem komplexnost sjednaných prací jako podklad pro 
oprávněnost fakturace.

2. Zhotovitel se zavazuje předkládat pracovní deník minimálně lx týdně ke kontrole zástupci 
objednatele.

3. Kontrola prováděných prací objednatelem bude prováděna za přítomnosti zhotovitele v době 
výkonu prací dle uvážení objednatele a v závislosti na schváleném harmonogramu prací. Na 
základě zápisů v pracovním deníku je zhotovitel povinen provést nezbytná opatření vedoucí
k nápravě, a to do 24 hodin od zjištění závady. Pracovní deník je zhotovitel povinen předkládat 
též na vyzvání objednatele i mimo stanovené termíny kontrol.

Článek 7 
Sankce

1. Pro případ nedodržení termínu plnění podle čl. 3. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Závady na díle vzniklé v záruční době je zhotovitel povinen odstranit bezplatně a neprodleně, 
nejpozději však do 5 kalendářních dnů od jejich nahlášení objednatelem, pokud nebude písemně 
dohodnuto jinak.

4. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady díla v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení a každou vadu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek 8
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2. Změny této smlouvy lze provést pouze písemně formou číslovaných dodatků.
3. Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
4. Právní vztahy mezi stranami neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
6. Uzavření této smlouvy schválila rada města na svém zasedání dne 28.1.2019 usnesením ě. 

197/7/RM/2019.
č.l: situační návrh
č.2: cenová nabídka z 18.1.2019

Oldřich Dobrozemsk
OLDŘICH DOBROZLN, íkV

zahradnictví
Družstevní 3. 7?'» 85 MotteimCv 

IČO 839 7
TC1. oe>4ít/47.: ,sj 4*3 284



Oldřich Dobrozemský 
ZAHRADNICTVÍ 
Družstevní 3 
789 85 Mohelnice 
IČ 43983979

Cenová nabídka 2019 květinové výzdoby v Mohelnici

I. KVĚTINOVÁ VÝSADBA NÁMĚSTÍ SVOBODY
Výsadba květinových sloupů 4 ks (7 900,- Kč/l ks)
Výsadba květinových nádob 13 ks ( 530,-Kč/1 ks)
Zapěstování
Přeprava, instalace, údržba, uskladnění nádob

31 600,- Kč 
6 890,- Kč 

14 000,- Kč 
3 700,- Kč

celoroční zálivka, hnojení, postřik,
56 190,- Kč 

do 37 000,- Kč
Celkem nám. Svobody 93 190,- Kč

II. KVĚTINOVÁ VÝSADBA KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
Použití dílů středních a spodních dílů z květinových sloupů 
Výsadba květinových nádob 8 ks ( 2 900,- Kč/lks)
Zapěstování
Přeprava, instalace, údržba, uskladnění nádob

23 200,- Kč 
3 000,- Kč 
1 000,- Kč

celoroční zálivka, hnojení, postřik,
27 200,- Kč 

do 11 000,- Kč
Celkem Kostelní náměstí 38 200,- Kč

III. KVĚTINOVÁ VÝSADBA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
Výsadba květinových sloupů 2 ks (7 900,- Kč/1 ks) 15 800,-Kč
Zapěstování 2 000,- Kč
Přeprava, instalace, údržba, uskladnění nádob 1 000,- Kč

18 800,- Kč

celoroční zálivka, hnojení, postřik,_________________________do 8 000,- Kč
Celkem nám. Svobody 26 800,- Kč

Celková cena za materiál a práce 102 190,- Kč
Celoroční zálivka do 56 000,- Kč

Maximální cena za květinové výsadby 158 190,- Kč

j'A % $ 4


