Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

Číslo smlouvy objednatele: 1/800156/2019
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000001

Smlouva o dílo

Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Příjemce: Městský obvod Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
zastoupen Igorem Trávníčkem,
starostou

PARKSERVIS Mareš s.r.o.
Zahradní 84
747 19 Bohuslavice

IČQ:

00845451

ičo:

DIC:

CZOO845451

latce DPH)

Peněžní ústav:
Císlo účtu:

zastoupena
Ing. Janem Marešem, jednatelem

28648285

DIC:
Peněžní ústav:
Císlo účtu:

Zapsaná vobch
1
j 1 u V
Ostravě, oddíl C, vložka 36780

dále jen objednatel

u KS V

dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy

č
Úvodní ustanovení

.W

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„NOZ“).
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti
V době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé
smluvní straně.
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou
smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve
výši min. 2 mil Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k
nahlédnutí.
Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že vpřípadě, že by se jím
V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
Účelem uzavření této smlouvy je provedení „Celoroční údržba veřejných a vyhrazených ploch
na území městského obvodu Hrabová 2019-2020“
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Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

čl.II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, že za podmínek vtéto smlouvě dále
uvedených poskytne objednateli služby spočívající vůdržbě travnatých ploch na území
městského obvodu Hrabová zahrnující celoroční údržbu veřejných travnatých ploch včetně 3
školských zařízení — kosení, jarní a podzimní vyhrabání listí ze zeleně V období dvou let.
2. Rozsah prováděných prací:

a) Jarní vyhrabávání travnatých ploch — V průběhu konce zimního období a počátkem jara
(zpravidla V měsíci březnu), kdy již nebude sněhová pokrývka a nastanou vhodné klimatické
podmínky, bude prováděno pravidelné vyhrabávání a úklid listí na travnatých plochách,
vprostoru keřů, na veřejných pozemcích a pozemcích školských zařízení (zpravidla 1X).
V mateřských školách bude prováděno vyhrabávání vždy V dopoledních hodinách, tj. obvykle
do 11,00 hod. nebo po dohodě se zástupci mateřských škol. Případné zbytky po nakládání a
znečištění okolí, vzniklé prováděním prací je zhotovitel povinen odstranit. V případě potřeby
zhotovitel odstraní sběr spadlých větví ztravnatých ploch. Vzniklý biologický odpad bude
odvážen kdalšímu zpracování. Současně svýše uvedenou činností bude prováděn i sběr
polétavého komunálního odpadu (papír, PET láhve, igelitové sáčky a podobného komunálního
odpadu obsaženého V traVnim porostu).

b) Kosení travnatých ploch — bude prováděno celoroční kosení travních ploch, včetně
provedení obkosů, ato tak aby výška travního porostu nepřekročila 25 cm V průmyslové zóně a
15 cm V oblasti Sídlovec a školských zařízeních.
.

.

Kosení na veřejných pozemcích bude prováděno vhodným mechanizmem s okamžitým
odvozem pokosené travní hmoty, nejpozději však do třetího kalendářního dne po provedení
kosení. Pokos musí být celistvý, bez nepokosených pásků, trsů trávy a jiných rostlin,
všechny okraje travních ploch musí být dokoseny, stejně tak musí být proveden celistvý
pokos okolo překážek a keřových nebo stromových porostů. Zvláštní zřetel bude brán při
kosení okolí parkovacích míst (používáním ochranných plachet tak, aby se zamezilo
znečištění aut vzniklou biohmotou), při obkosech dřevin, aby nedocházelo k ničení kmenů
dospívajících a dospělých jedinců včetně kmínku u nových výsadeb.
Kosení na pozemcích základní školy a mateřských škol bude prováděno pravidelně a po
dobu nezbytně nutnou. Na těchto pozemcích budou pokoseny travnaté plochy mimo jiné i
V posledním týdnu před začátkem i koncem školního roku. V mateřských školách bude
probíhat kosení vždy V dopoledních hodinách, tj. obvykle do 11,00 hod. nebo po dohodě se
zástupci mateřských škol. Práce budou prováděny vhodným mechanismem s okamžitým
odvozem pokosené travní hmoty.

Pokud dojde při kosení travních ploch kpoškození (např. poježdění) terénu, zničení výsadeb
stromů, keřů nebo živých plotů, je zhotovitel povinen provést odpovídající úpravy a uvést vše do
původního stavu. Přilehlé komunikace znečištěné pokosenou trávou musí být vyčištěny.
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c) Podzimní vyhrabávání listí — V průběhu konce podzimního období (zpravidla měsíci říjnu a
listopadu), kdy již nebude nutno provádět pokos travnatých ploch, bude prováděno za vhodných
klimatických podmínek, podzimní vyhrabávání a úklid listí na travnatých plochách a V porostu
keřů, na veřejných pozemcích a pozemcích školských zařízení. Na pozemcích školských
zařízení bude vyhrabano listí mimo jiné i V poslednim týdnu před začátkem školního roku.
V mateřských školách bude prováděno vyhrabání vždy V dopoledních hodinách, tj. obvykle do
11,00 hod. nebo po dohodě se zástupci mateřských škol. Případné zbytky po nakládání a
znečištění okolí, vzniklé prováděním prací je zhotovitel povinen odstranit. V případě potřeby
zhotovitel odstraní sběr spadlých větví ztravnatých ploch. Vzniklý biologický odpad bude
odvážen kdalšímu zpracování. Současně svýše uvedenou činností bude prováděn i sběr
polétavého komunálního odpadu (papír, PET láhve, igelitové sáčky a podobného komunálního
odpadu obsaženého V travnim porostu).
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat provedení vyhrabání vícekrát dle klimatických
podmínek.
3. Všechny prace popsané V odstavci 2 písmen a), b) c) zahrnují odvoz a likvidaci vzniklého
odpadu a jeho uložení na skládku, vyčištění přilehlých ploch od pokoseného travního porostu.
Náklady spojené s plněním výše uvedených činností budou zakalkulovány V ceně díla.
4. Zhotovitel bude po dobu platnosti smlouvy vykonávat všechny uvedené činnosti každý
pracovní den, ve dnech pracovního volna a státních svátků jen se souhlasem objednatele.
Zhotovitel každý pracovní den do 8,00 hod. oznámí elektronicky nebo osobně příslušnému
referentovi objednatele rozsah činností včetně lokality na daný den. Zhotovitel je povinen vést
provozní deník, do kterého budou jednotlivé prováděné práce zapisovány. Objednatel je
oprávněn tento provozní deník kontrolovat a zapisovat do něj zjištěné nedostatky.
5. Vpřípadě, že klimatické podmínky neumožní zhotoviteli provádět práce tak, aby byla
dodržena sjednaná kvalita prováděných prací, zapíše se tato skutečnost po odsouhlasení
objednatelem do provozního deníku. Po dobu, kdy nevhodné klimatické podmínky panují,
není zhotovitel povinen dodržovat sjednanou kvalitu prací. Panují-li nevhodné klimatické
podmínky nepřetržitě po dobu 2 dnů a déle, prodlužuje se doba, kdy není zhotovitel povinen
dodržet sjednanou kvalitu prací, o tuto nepřetržitou dobu.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou služby, že jsou
mu znamy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci služby a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení služby
nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje provést službu s odbornou péčí, V rozsahu a kvalitě podle této smlouvy
a ve sjednané době plnění.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely
po pečlivém zvážení všech možných důsledků
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čl.III.
Misto plnění
1. Místem plnění závazku podle této smlouvy je území městského obvodu Hrabová a to veřejná
zeleň - oblast Sídloyec a Průmyslová zóna Hrabová. Celková výměra těchto travnatých ploch
je 81.809 m2 oblast Sídlovec a školská zařízení, 50.186 m2 Průmyslová zóna Hrabová.

čl.IV.
Cena dila

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
a) Pro oblast Šídlovec (včetně mateřských škol a základní školy)
Cena bez DPH

948 984,40

DPH

199 286,70

Cena vč.DPH

1 148 271,10

b) Pro oblast Průmyslové zóny Hrabová (kolem ul. Na Rovince, Podnikatelská a
Místecká)
Cena bez DPH

321 190,40

DPH
Cena vč. DPH

67 450,00
388 640,40

2. Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná
a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Sjednaná smluvní cena bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně
předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II této smlouvy
V kvalitě
a předpokládané inflační vlivy, apod.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní
strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby
DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
5. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro
výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové
povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

čl.V.
Termíny plnění
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1. Služby specifikované V čl. 11 této smlouvy budou:
Zahájeny: 01. 04. 2019
Ukončený: 31. 12. 2020

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

čl.Vl.
Platební podmínky
1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 0 DPH“).
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření
c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo
uzavřené smlouvy),
d) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu,
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
f) dobu splatnosti faktury,
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
4. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích faktur — daňových dokladů. Dodavatel je
oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci
příslušného kalendářního měsíce. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek V
daném měsíci s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele
vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. Dílčí plnění je sjednáno V
souladu s ustanovením § 21 odst. 8 (zákona 0 DPH).
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba
DPH se nestanoví V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel
vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vracení.
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslani vadné faktury přestává
běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově
vyhotovené faktury objednateli.
6. Faktury budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách
uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování
některých ustanovení zákona č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmů, V aktuálním znění.
7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel
je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
8. Doručení faktur provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako
doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
9. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře
bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu
zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se
musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.
10.P0kud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je
objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu
samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o
DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez
DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
Smlouva o dílo - „Celoroční údržba veřejných ploch a vyhrazených ploch na území
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11.0bjednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí městského obvodu
Hrabová. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude
dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
12.0bjednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší
práce nebo práce provádí V rozporu s touto smlouvou.
13.Doba splatnosti faktur je stanovena do 30-ti kalendářních dnů po jejich prokazatelném
doručení objednateli.

čl.VII.
Provádění dila
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré kvalifikační a technické předpoklady pro řádné

plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných služeb. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií.
V případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace havárii, je povinen informovat zástupce
příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že
zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména z důvodů porušení předpisů
oochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání sodpady a chemickými látkami a
chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních
předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit V plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.
Zhotovitel se zavazuje postupovat s odbornou péčí tak, aby sjednané služby byly poskytnuty
řádně a včas, za podmínek stanovených touto smlouvou a V souladu se zájmy objednatele. Při
plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen zdržovat se jednání, jímž by nad obvyklou
míru obtěžoval objednatele nebo vlastníky pozemků a staveb, které sousedí s plochami, které
jsou místem plnění závazku zhotovitele dle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje V průběhu provádění služby zabezpečovat na vlastní náklady odvoz a
zpracování odpadu, který vznikl na předmětných plochách V důsledku činnosti zhotovitele.
Za účelem řádného plnění předmětu této smlouvy je zhotovitel oprávněn používat přenosná
dopravní značení k zamezení, zastavení a stání vozidel na udržovaných plochách, případně je
zhotovitel povinen zajistit si ve spolupráci s městskou policií jiná omezení dopravy.
Zhotovitel je povinen vést provozní deník prací, který bude sloužit jako doklad o průběhu
poskytování služeb dle rozsahu a V termínech sjednaných touto smlouvou.
Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat
odpad, který vznikne při jeho činnosti.
Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí,
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvní podmínky. Jé povinen se řídit
výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma stranami.
10.Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.
4/2015 o zabezpečení veřejného pořádku omezení hluku.
11.0bjednatel se zavazuje, zhotoviteli poskytnou součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a
to v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě
požadovat.
12.0bjednatel má právo kontroly plnění smlouvy, a to V každé fázi jeho provádění. Za účelem
kontroly poskytovaných služeb je objednatel oprávněn pořizovat foto a videodokumentaci.
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13.0bjednatel je oprávněn provádět fyzickou kontrolu kvality a rozsahu poskytnutých služeb a
výsledek této kontroly zaznamenat do provozního deníku. V případě, že plnění odpovídá
rozsahu a kvalitě sjednané touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn provedenou službu
vyúčtovat.
14.Záznamem o včasném a řádném plnění učiněném vdeníku dojde ze strany objednatele
k převzetí provedeného plnění. Tento zápis je zhotovitel povinen společně s fakturou předložit
ve dvou vyhotoveních objednateli. Bez předložení předmětného zápisu osvědčujícím
bezvadné plnění nemá zhotovitel právo fakturu vystavit.
15.0bjednatel si vyhrazuje právo stanovit část obvodu k přednostnímu provedení pokosu travnaté
plochy či přednostnímu provedení jiných prací, a to kdykoliv po dobu platnosti této smlouvy,
nejméně 2 dny předtím, než mají být tyto přednostní práce zahájeny.

čl.VIII.
Práva z vadného plnění
1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. Zjištěné vady je
povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
2. Vadou se rozumí odchylka V kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou
a obecně závaznými normami a předpisy.
Závady:
- nezahájení kosení nebo překročení výšky travního porostu nad 25 cm (výjimka se připouští
vzhledem k možným špatným klimatickým podmínkám — poškození travnatých ploch)
- neprovedení obkosu
- neodvezení travní hmoty V terminu nejpozději do 3 kalendářních dnů po kosení
- znečištění komunikací po kosení od vzniklého odpadu
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu
smlouvy.
4. Zhotovitel se dále zavazuje, že pokud dojde ke vzniku škody uvedené V čl. 1. odst. 4 této
smlouvy a tato škoda nebude kryta pojistným plněním, zavazuje se zhotovitel poskytnout
objednateli či třetím osobám náhradu škody z vlastních zdrojů.

čl.IX.

Sankční ujednání
1. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za neodstranění zjištěných nedostatků:
- Nedodržení termínu za jarní a podzimní vyhrabávání trávníků
2.500,00 Kč/den
- Překročení výšky travního porostu od 26 cm do 30 cm
1.000,00 Kč/den
Tato pokuta se bude zvyšovat za každých 5 cm výšky travního porostu o dalších 5.000,00 Kč.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den
prodlení.
3. Zhotovitel odstraní zjištěné závady do 2 dnů od zápisu do provozního deníku nebo
nahlášených e-mailem. V případě, že zhotovitel nenastoupí na odstranění zjištěných závad je
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši l.OO0,00 Kč/den.
4. V případě opakovaných výzev (dvě a více) pro odstranění zjištěných závad zapsaných
v provozním deníku, nebo zaslaných e-mailem, uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši
5000,00 Kč/den.
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5. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. X.

Závěrečná ujednání

9°

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského
obvodu Hrabová usnesením č. 7/ 194 ze dne 20. 2. 2019, k veřejné zakázce malého rozsahu
„Celoroční udržba veřejných a vyhrazených ploch na území městského obvodu Hrabová 2019—
2020“.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění
V registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí městský obvod Hrabová.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.
Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této
smlouvy nesmí být vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá
žádný závazek žádné ze stran.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 4, této
smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně
číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna é-mailových či
jiných elektronických zpráv.
6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
7. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30 - ti denní výpovědní dobou, která
začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
8. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a
uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je
povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které
se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a
povinnosti.
9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl vsouvislosti splněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
10.Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani
převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto
smlouvu postoupit.
11.Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či
jinak znemožní.
12.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen
to, co je dohodnuto ve smlouvě.
13.Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
14.Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města
Ostravy, Úřadu městského obvodu Hrabová zařazený do odboru stavebně správního:
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jiný zamestnanec ný vedoucím odberu
stavebně správního Úřadu městského obvodu Hrabová.
15.0soby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnění

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum:

Datum:

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Igor Trávníček
starosta

Ing. Jan Mareš
jednatel
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 1/S00156/2019

Kalkulace nákladů
1) oblast Šídlovec

„

„

„ ,

Predmet plnen|

z
m

„

2

Kclm

Kč celkem za úkony
bez DPH

Jarní vyhrabání travnatých ploch

53 175,90

Celoroční pokos veřejné zeleně

306 783,80

První podzimní vyhrabání

travnatých ploch

57 266,30

Druhé podzimní vyhrabání

travnatých ploch

57 266,30

Cena celkem bez DPH za rok 2019

474 492,20

Cena celkem vč. DPH za rok 2019

574 135,60

Cena celkem bez DPH za rok 2020

474 492,20

Cena celkem vč. DPH za rok 2020

574 135,60

2) oblast Průmyslová zóna Hrabová

Předmět plnění

m2

Kčlm2

Kč celtlfgszzPaHL'Ikony

Celoroční pokos veřejné zeleně

160 595,20

Cena celkem bez DPH za rok 2019

160 595,20

Cena celkem vč. DPH za rok 2019

194 320,20

Cena celkem bez DPH za rok 2020

160 595,20

Cena celkem vč. DPH za rok 2020

194 320,20

Smlouva o dílo - „Celoroční údržba veřejných ploch a vyhrazených ploch na území
městského obvodu Hrabová, Ostrava - Hrabová 2019-2020“

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

Smlouva o dílo - „Celoroční údržba veřejných ploch a vyhrazených ploch na území
městského obvodu Hrabová, Ostrava - Hrabová 2019-2020“

