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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI  
PŘI  REALIZACI AKCE: 

„Oprava části chodníku ul. J. Seiferta v Hlučíně“  
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

č. 007/2019/Di (GasNet č. 9419000242) 
 

Smluvní strany 
 
1. První smluvní strana: 
  
Město Hlučín 
Sídlo: Hlučín, Mírové náměstí 24/23, PSČ 748 01    
IČ: 00300063 
DIČ: CZ00300063 
zastoupena: starostou Mgr. Pavlem Paschkem 
bankovní spojení:   XXXX 
číslo účtu:     XXXX 
 
(dále jen "Město Hlučín") 
 
 
2. Druhá smluvní strana:  
 
GasNet, s.r.o. 
Sídlo: Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem - Klíše 
Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
IČ: 27295567 
DIČ:  CZ27295567 
zastoupena: na základě plné moci 
XXXX, Vedoucí správy DS – Morava sever 
XXXX, Ředitel strategie a výstavby DS 
 
(dále jen "GasNet, s.r.o.")  
 
 

I. 
 

1.  Město Hlučín je vlastníkem chodníku na pozemcích par. č. 3088/127, 3088/126, 3088/162, 
3088/125, 3088/124, 3088/123, 3088/112, 3088/153, 3088/152, 3088/111, 3088/163, 
3088/135, 3088/33 v k.ú. Hlučín.  Jedná se o pravý chodník podél ul. J. Seiferta v Hlučíně, 
který je veden v pasportu místních komunikací města Hlučína jako místní komunikace IV. 
třídy.  

 
2. GasNet, s.r.o. má v plánu v letošním roce provést výměnu stávajících rozvodů plynu a 

přípojek plynu s navýšením tlakové hladiny v ul. Dělnická, J. Seiferta, Kosmonautů a 
Mládežnická v Hlučíně. Trasa rozvodů plynu a přípojek plynu je navržena pod chodníkem 
ul. J. Seiferta na výše uvedených pozemcích. GasNet s.r.o. má, podle § 59, odst. 2 zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změn některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinnost 
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poskytnout vlastníku nemovitosti přiměřenou jednorázovou náhradu za újmu na majetku, 
která vznikne v důsledku výkonu práva provozovatele distribuční soustavy. 

 
3. Dle uzavřené Smlouvy o právu provést stavbu a udělení souhlasu dle zák. č. 13/1997 Sb. č. 

ZU - 07 - BeM - 2018 ze dne 18. 6. 2018 mezi Městem Hlučín a GasNet, s.r.o. Město Hlučín 
poskytlo společnosti  GasNet, s.r.o. souhlas se vstupem na výše uvedené pozemky a s 
rekonstrukcí plynovodních rozvodů, a to za předpokladu dodržení smlouvou stanovených 
podmínek při realizaci této rekonstrukce plynových rozvodů společností GasNet,s.r.o.. 

 
4.  Město Hlučín má rovněž v plánu v letošním roce zrealizovat akci s názvem: "Oprava části 

chodníku na ul. J. Seiferta" na pozemcích par. č. 3088/127, 3088/126, 3088/162, 3088/125, 
3088/124, 3088/123, 3088/112, 3088/153, 3088/152, 3088/111, 3088/163, 3088/135, 
3088/33 v k.ú. Hlučín. Předmětem opravy je demontáž stávajících obrub, demontáž 
stávajících betonů vč. podkladních vrstev, provedení nových konstrukčních vrstev chodníku, 
dodávka a položení nových beton. obrub, dodávka a pokládka zámkové dlažby tl. 60mm a 
ve vjezdech tl. 80mm, vč. realiéfní dlažby, výšková úprava stávajících poklopů vodovodních 
přípojek a kanalizačních šachtic, terénní úpravy, skládkovné. Součásti stavebních prací je i 
zajištění dočasného dopravního značení po dobu provádění díla. Stavební práce budou 
prováděny společnosti TS Hlučín, s.r.o., IČ 25887289, Úzká 717/3, 748 01 Hlučín na 
základě uzavřené Smlouvy o dílo. 

 
 

II.  
 
1. Touto smlouvou smluvní strany sjednávají, že společnost GasNet, s.r.o. poskytne Městu 

Hlučín na obnovu chodníkového tělesa na ul. J. Seiferta v Hlučíně v rámci akce "Oprava 
části chodníku na ul. J. Seiferta" na pozemcích par. č. 3088/127, 3088/126, 3088/162, 
3088/125, 3088/124, 3088/123, 3088/112, 3088/153, 3088/152, 3088/111, 3088/163, 
3088/135, 3088/33 v k.ú. Hlučín (dále také jen „oprava chodníku J. Seiferta“) částku, ve 
výši nákladů, které odpovídají výši nákladů, jež je společnost GasNet, s.r.o. povinna 
podle článku I. odst. 2 této smlouvy vynaložit na uvedení dotčeného chodníkového 
tělesa, zasaženého rekonstrukcí plynových rozvodů, do původního stavu.   

 
2. Opravu chodníku J. Seiferta bude realizovat na základě uzavřené smlouvy o dílo s Městem 

Hlučínem, společnosti TS Hlučín, s.r.o. Ve smlouvě byla stanovena cena za opravu chodníku 
J. Seiferta ve výši 1.775.928 Kč bez DPH, tj. 2.148.872,88 Kč s DPH. Předpokládaný termín 
realizace opravy chodníku J. Seiferta je červen - srpen 2019. Na dílo opravu chodníku J. 
Seiferta poskytuje společnost TS Hlučín, s.r.o. záruku v trvání 60 měsíců od termínu předání 
a převzetí hotového díla.  

 
3. GasNet ,s.r.o. se proto, v souladu s ujednáním v čl. II. bodě 1. této smlouvy, zavazuje zaplatit 

část ceny za opravu chodníku ul. J. Seiferta ve výši 550.769,00 Kč bez DPH, tj. 666.430,49 
Kč včetně DPH a to Městu Hlučín na základě faktury jím vystavené, se splatností 14 dní, 
kdy Město Hlučín vystaví společnosti GasNet,s.r.o. fakturu s odkazem na číslo této smlouvy, 
po obdržení faktury od společnosti TS Hlučín na úhradu celkové ceny za opravu chodníku 
J. Seiferta. Podkladem pro vystavení faktury bude vzájemně potvrzený soupis provedených 
prací. Spolupodíl společnosti GasNet, s.r.o. na financování opravy chodníku J. Seiferta bude 
Městem Hlučín vyúčtován a fakturován společnosti GasNet, s.r.o. po předání a převzetí 
hotového chodníku od zhotovitele TS Hlučín, s.r.o.Splatnost faktury je 30 dnů od data 
doručení faktury společnosti GasNet, s.r.o. 
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Plnění bude Městem Hlučín společnosti GsN fakturováno v rámci ekonomické činnosti 
obce, podléhající dani z přidané hodnoty jako dodání stavebně montážních prací / nebo            
v rámci činnosti veřejné správy obce, tj. fakturovaná cena bude cenou konečnou, zahrnující 
daň. 

 
4. Město Hlučín se zavazuje zaplatit zbytek ceny za opravu chodníku ul. J. Seiferta v prozatím 

stanovené výši 1.225.159,00 Kč bez DPH, tj. 1.482.442,39 Kč včetně DPH. Pokud by na 
základě samotné realizace opravy chodníku J. Seiferta došlo k navýšení nebo snížení celkové 
ceny za opravu chodníku J, Seiferta, Město Hlučín se zavazuje zaplatit zůstatek ceny 
v aktuální výši  po odečtení částky 666.430,49 Kč včetně DPH, kterou uhradí GasNet,s.r.o.       

 
5.  GasNet s.r.o. se zavazuje v rámci spolupráce kooperovat provedení opravy plynovodu se 
 společnosti TS Hlučín, s.r.o. Nejprve zrealizuje TS Hlučín s.r.o. odstranění stávajícího 
 chodníku na ul. J. Seiferta v Hlučíně, následně bude informovat GasNet s.r.o. o provedení 
 těchto prací a GasNet s.r.o. následně bude realizovat výměnu rozvodů plynovodů a 
 plynovodních přípojek. Po ukončení prací GasNet s.r.o. se zavazuje neprodleně informovat 
 TS Hlučín, s.r.o. o dokončení prací na rekonstrukci plynovodu a předat TS Hlučín, s.r.o. 
 protokol o provedené hutnící zkoušce.  Následně TS Hlučín, s.r.o. provede výstavu nového 
 chodníku na ul. J. Seiferta v Hlučíně.  
 

 
III. 

 
 
1.  V případě, že GasNet s.r.o. nedodrží termín úhrady části ceny za opravu chodníku J. Seiferta 
 na základě faktury vystavené Městem Hlučínem dle čl. II, odst. 3, zavazuje se GasNet s.r.o. 
 uhradit Městu Hlučín smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky. 
 
 

IV. 
 

1. Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle 
zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále "zákon o registru smluv). 

2. Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní Město 
Hlučín (dále též "strana povinná"). Při uveřejnění je strana povinná povinna postupovat tak, 
aby nebyla ohrožena doba zahájení plnění ze smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, 
případně vyplývá-li z účelu smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku 
o uveřejnění obdobně.  

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo 
možné uveřejnit. 

4. Strana povinná zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které 
nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců GasNet, s.r.o., 
jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emeilové adresy apod.) a dále, aby byly 
znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

5. Veze smlouvy k uveřejnění a znění metadat budou před uveřejněním v registru smluv 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Strana povinná zašle k potvrzení smlouvu k 
uveřejnění včetně metadat do 5 dnů od podpisu smlouvy, GasNet, s.r.o. zašle vyjádření 
straně povinné k obdrženým dokumentům k uveřejnění do 5 dnů od jejich obdržení. 
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V. 
 
1. Smlouva nabývá účinnosti v souladu s ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru         
smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 
2.  Text smlouvy lze měnit pouze oboustranně podepsanými dodatky. 
 
3. Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí obecná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku. 
 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel  obdrží 
po  dvou vyhotoveních. 
 
5. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Města Hlučína na své  10. schůzi konané dne      
4.3.2019,  usnesením č. 10/2d).  
 
 
Přílohy:  Krycí listy nabídky CN_30.2018 
 
 
V Hlučíně dne  29.3.2019                                        V Ostravě  dne 28.3.2019 

 

      

……………………                                                   ……………………….. 
Mgr. Pavel Paschek, starosta       XXXX 
                                                                               Vedoucí správy DS – Morava sever 
                                                
 
                  ………………………… 
      XXXX 
                                                                                 Ředitel strategie a správy DS 



Platnost cen pro oblast územní působnosti: Hlučín

Datum: 29.05.2018

666 430,49 Kč

Jméno: Podpis a razítko

ing. Šťastný Roman
jednatel společnosti

Rekapitulace ceny v Kč 

Za zhotovitele :

Krycí list nabídky 

Název stavby: Ulice J. Seiferta - oprava chodníku (část INNOGY)

Zhotovitel: TS Hlučín, s.r.o.

Číslo nabídky: CN_30.2018

Celkem cena bez DPH

DPH 21%

Celkem cena s DPH

550 769,00 Kč

115 661,49 Kč



Úzká 717/3

748 01 Hlučín

Č.P. jedn. Množství Cena/MJ Celkem Kč 

mb 247,9 270 66 933,00 Kč

mb 1 127 127,00 Kč

m2 239,9 172 41 262,80 Kč

mb 4 375 1 500,00 Kč

mb 175,13 340 59 544,20 Kč

m2 178,18 586 104 413,48 Kč

m2 56,95 628 35 764,60 Kč

m2 1,2 695 834,00 Kč

t 110,56 135 14 925,06 Kč

t 110,56 280 30 955,68 Kč
0

m2 239,9 550 131 945,00 Kč

488 204,82 Kč

demontáž sil. obrub 100-150/250/1000 mm

včetně betonového lože

CENOVÁ NABÍDKA - CN_30.2018

 Ulice J. Seiferta - oprava chodníku - před řadovými domy

Název položky

řezání betonových povrchů do hloubky 200 mm

konstrukční vrstva ze zhutnitelného materiálu do 20 cm, vč. zhutnění

položení sil. obrub 150/250/1000mm 

do beton. lože  

nákladka, převoz materiálů

položení sil. obrub 100/250/1000mm 

do beton. lože  

položení zámkové dlažby tl.60mm

včetně úpravy vrchního podloží do 5 cm

položení zámkové dlažby tl.80mm barva červená

včetně úpravy vrchního podloží do 5 cm

položení zámkové dlažby reliéfní červená

včetně úpravy vrchního podloží do 5 cm

rozbití a demontáž betonového krytu do tl. 20 cm.

skládkovné za zeminu, betonové hmoty

Ing. Roman Šťastný

jednatel 

CELKEM bez DPH

Cenová nabídka je vyhotovena dle schváleného ceníku TS Hlučín.



Úzká 717/3

748 01 Hlučín

Č.P. jedn. Množství Cena/MJ Celkem Kč 

mb 31,89 270 8 610,30 Kč

m2 3,95 80 316,00 Kč

m2 35,84 172 6 164,48 Kč

mb 2 340 680,00 Kč

m2 19,67 586 11 526,62 Kč

m2 18,15 628 11 398,20 Kč

m2 1 45 45,00 Kč

t 15,14 135 2 044,36 Kč

t 15,14 280 4 240,15 Kč

m2 31,89 550 17 539,50 Kč

62 564,61 Kč

CENOVÁ NABÍDKA - CN_30.2018

Ulice J. Seiferta - oprava chodníku - křižovatka Svornosti 

Název položky

řezání betonových povrchů do hloubky 200 mm

položení sil. obrub 100/250/1000mm 

do beton. lože  

konstrukční vrstva ze zhutnitelného materiálu do 20 cm, vč. zhutnění

demontáž staré, betonové dlažby včetně podkladu, 

terénní úpravy, zemina, postřik, zatravnění

nákladka, převoz materiálů

položení zámkové dlažby tl.60mm

včetně úpravy vrchního podloží do 5 cm

položení zámkové dlažby tl.80mm barva červená

včetně úpravy vrchního podloží do 5 cm

rozbití a demontáž betonového krytu do tl. 20 cm.

skládkovné za zeminu, betonové hmoty

Ing. Roman Šťastný

jednatel 

CELKEM bez DPH

Cenová nabídka je vyhotovena dle schváleného ceníku TS Hlučín.


