
KUJIP01BI3YB

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník")

1. Smluvní strany

1.1. Kraj Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje
IČ: 70890749
Peněžní ústav: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „objednatel")

1.2. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Žďár nad 
Sázavou
sídlo: Komenského 1190, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Janem Velíkem, předsedou OMS
IČ: 67777945
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1622147319/0800
(dále jen „zhotovitel")

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Bc. Martin Hyský
za zhotovitele: Oldřich Sedlář

1.4. V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Bartoš
za zhotovitele: Oldřich Sedlář

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat pro objednatele 
opatření spočívající v reaplikaci Duftzaun-Schaum nebo PACHO-LEK -pachového plotu 
- pěny (dále jen „pěna") a Duftzaun-Konzentrat nebo PACHO-LEK pachového plotu - 
koncentrátu (dále jen „koncentrát") na úsecích silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 
této smlouvy tak, aby byl pachový ohradník na uvedených úsecích plně funkční, a to v 
období nejpozději od 1.4. 2019 do nejméně 31. 12. 2019. Pěna a koncentrát budou 
aplikovány podél silnic po obou stranách na stromy, keře či dřevěné kolíky tak, aby 
rozestup mezi jednotlivými aplikačními body byl maximálně 10 m, optimálně 5 m. 
Aplikace bude provedena pouze na ty dřevěné kolíky, které budou umístěny na 
rozhraní silničního tělesa a navazujících pozemků, případně dále od silničního tělesa, 
nejvýše však 20 m od uvedeného rozhraní. V případě umisťování pěny na stromy 
rostoucí na rozhraní silničního tělesa, je třeba ji umisťovat na odvrácenou stranu 
kmene od silnice.
(dále jen „dílo")



2.2. Výroba, instalace a opravy dřevěných kolíků jako podložek pro aplikaci pěny či 
koncentrátu nejsou předmětem smlouvy.

3. Místo plnění

3.1. Místem plnění díla jsou úseky silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně do 31. 12. 2019. První aplikace pěny a 
koncentrátu bude provedena do 1. 4. 2019.

5. Věci určené k provedení díla

5.1. Objednatel předal při podpisu této smlouvy zhotoviteli návod k použití pěny a 
koncentrátu.

6. Cena za dílo

6.1. Cena za dílo činí 52.050,- Kč (slovy padesátdvatisícpadesát korun českých), včetně 
daně z přidané hodnoty (dále jen „cena"). Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše 
přípustná a zahrnuje v sobě náklady na nákup pěny, koncentrátu, příslušného čističe a 
aplikační pistole nutných k realizaci díla.

7. Předání díla

7.1. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo. Vyhrazuje si realizovat 
předání díla tak, že termín reaplikace pěny a koncentrátu bude hlášen nejméně 3 
kalendářní dny dopředu tak, aby bylo možné ze strany objednatele se reaplikace pěny 
a koncentrátu zúčastnit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady, nedodělky a závady díla ve lhůtě 3 dnů 
ode dne zjištění či oznámení vady či nedodělku a nejpozději následující den po 
odstranění vady či nedodělku její odstranění oznámit objednateli.

7.3. Neodstraní-li zhotovitel vady, nedodělky a závady díla v této lhůtě, má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy.

8. Placení díla

8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za předané dílo cenu uvedenou v čl. 6. této smlouvy. 
Zhotovitel má právo na zaplacení díla za jeho plnění podle této smlouvy na základě 
faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Faktura bude vystavena do 30. 6. 2019 a bude mít stanovenou splatnost 60 dnů ode 
dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané 
náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má 
objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá 
právo na zaplacení smluvní pokuty. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu 
sjednaná lhůta splatnosti.

9. Záruka za dílo

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla do 31. 12. 2019.
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10. Smluvní pokuta

10.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění uvedeného včl. 4. 
této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo uvedené 
v čl. 6. této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle 
škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje 
smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující 
smluvní pokutu.

10.2. Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě 
splatnosti uvedené v čl. 8. této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z fakturované částky za každý den prodlení.

11. Jiné ujednání

11.1. Zhotovitel je oprávněn provést změnu projektu spočívající ve změně místa realizace 
opatření, které jsou předmětem smlouvy o dílo (ošetřené úseky silnic). Tuto změnu je 
zhotovitel povinen projednat s objednavatelem nejméně 14 dnů před provedením této 
změny.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a se zveřejněním celého textu 
této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina

12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

12.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích stím, že jeden výtisk obdrží objednatel a 
jeden výtisk obdrží zhotovitel.

12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků 
smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

12.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv splní objednatel.

12.6. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 (č. 07/17).

12.7. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

12.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 „Místa plnění" - úseky silnic.

Ve Žďáře nad Sázavou dne V Jihlavě dne ..

CMMJ, z.s.
Okresní myslivecký spolek 

Žďár nad Sázavou
Komenského 1190... j

591 01 Žďár nad S.
IČ! 07 77 9^5 —,

za zhotovitele 
Oldřich Sedlář 

(Sjednáte! OMS
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Příloha č. 1 OMS Žďár nad Sázavou 2019

Číslo Myslivecký spolek Délka úseku Katastrální území Č. komunikace Upřesnění ošetřeného úseku
1 Bohdalov 3,7 km Bohdalov II/353 1. 3700 m obchvat obce Bohdalov

2 Hamry nad Sázavou 1,2 km Hamry nad Sázavou 1/19 1. 1200 m po výjezdu ze Žďáru nad Sázavou směrem na Přibyslav od obce Hamry 
ke koupališti Sázava (přerušený úsek)

3 Osová - Bftýška 0,5 km Osová Bítýška I/37 1. 500 m Osová Bítýška - Ořechov od komplexu lesa v daném směru

4 Lišák Bezděkov 2 km
Záblatí u O. Bítýšky, 
Ruda u V. Meziříčí, 
Nové Sady

II/602
1.1000 m mezi obcí Velká Bíteš - Nové Sady, 2. 1000 m od odboč, na Jáchymov 
směr Ruda

5 Křižánky 0,5 km
Moravská Cikánka, 
Moravské Křižánky, 
Sněžné na Moravě

II/354
1. 300 m lesní komplex z Křižánek směrem na Svratku, 2. 130 m od odbočky na 
České Milovy směrem k Milovům 3. 70 m parkoviště u chatové lokality u Milovů 
směrem na Křižánky

6 Kinský Žďár n/S 1,5 km Škrdlovice I/37 1. 1500 m Karlov-Vojnův Městec

7 Žďárské vrchy, Kinský 
Žďár n/Sázavou 1,6 km Polnička, Stržanov I/37 1.1000 m Stržanov - Škrdlovice, 2. 600 m Polnička - Račín

8 Písečné 0,5 km Písečné II/357 1. 500 m od odbočky na Vítochov směrem na Bystřici n/P

9 Křižanov 2,8 km Křižanov, Kozlov u 
Křižanova, Kadolec I/37, II/360,

1. 1000 m Křižanov - vlakové nádraží, 2. 1800 m Křižanov - Ořechov,

10 Herálec 0,7 km Herálec na Moravě II/350, III/3438 1. 200 m Kocanda - Herálec, 2. 300 m Herálec - Svratka, 3.200 , Herálec-Vortová

11 Měřín 2,9 km Měřín, Meziříčko II/602, II/348 1. 2000 m od mostku přes Balinku až po odbočku k letnímu táboru Meziříčko, 2. 900 
m Měřín - Černá

12 Martinice - Kozlov 2,1 km Martinice,
Kozlov u Křižanova II/360

1. 2100 m mezi obcemi Martinice - Kozlov

13 Jabloňov - Ruda 2 km Jabloňov, Ruda,
Lohtka u V. Meziříčí

II/390, II/602
1.500 m od Křeptovského Dvora směrem na Rudu, 2. 600 m od obce Jabloňov směr 
Velké Meziříčí, 3. 900 m mezi obcemi Jabloňov - Ruda

14 Rovečné 2 km Rovečné,
Velké Třesné

II/362 1. 500 m od obce Nyklovice směrem k odbočce na Rovečné,
2. 1 500 m od odbočky na Rovečné k hranicím honitby

15 Pařeziny 1,2 km
Světnov, Polnička, 
Stržanov II/350

1. 1 200 m od křižovatky se silnicí I/37 směrem na Světnov - končí cca 100 m před 
rybníkem Hlinečnlk

16 Věcov 2,5 km
Věcov, Jimramov 
Jimram. Pavlovice, 
Roženecké paseky

II/360 2500 m Jimramov - Věcov - Koníkov


