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Město Tábor 
Odbor správy majetku města  *S00FP00UIDT4* 

 

 
Město Tábor 

 
Žižkovo náměstí 2 

 
390 01 Tábor 

S00FP00UIDT4 

 

SMLOUVA  o  dílo č. 8/1200/2019 
ev. č. 1200/SD/00030/19 

uzavřená podle znění ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník 
 

Tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřely smluvní strany : 
1. Objednatel: Město Tábor 

Žižkovo nám.  2/2,  390 01  Tábor 
zastoupené Ing. Michaelou Petrovou, místostarostkou města 

  IČ:  00253014, DIČ:  CZ00253014 
  xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x.x. 
  Telefon:  381 486 111, fax 381 486 100 
  xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx. xxx xxx xxx  
 
2. Zhotovitel: Technické  služby  Tábor,  s.r.o.  

Kpt. Jaroše  2418, 390 03 Tábor 
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
IČ:  62502565,  DIČ:  CZ62502565 
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x.x., x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxx xx.x., xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 
xxxxxx, xxx. xxx xxx xxx, xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.xx 

 
čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY  

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v zajištění údržby pozemků, tj. provedení seče trav, porostů a údržby dřevin včetně 
odklizení a likvidace odstraňované hmoty na pozemcích dle následující specifikace a  
v rozsahu: 

         

Poř. 
č. Poz. p. č.  Kat. 

území Umístění Druh 
seče 

Celkem 
m2 

Cena 
za 1 m2 

Cena bez 
DPH/ 
1seč 

Cena vč. DPH 

/ 1 seč 

1. 590/4 Tábor Palackého vyžínání 171,00 10,60 1 812,60 2 193,25 

2. 2495/1 Tábor Farského vyžínání 216,00 10,60 2 289,60 2 770,42 

3. 

696/441,  
575/285, 
 575/278, 
 575/146, 
 575/258, 
 696/3 Klokoty 

soubor 
poz. sečení 2 796,00 2,00 5 592,00 6 766,32 

4. 

1067/1, 
1028/3 Tábor Pintova sečení 400,00 2,00 800,00 968,00 

  1028/1   Pintova vyžínání 980,00 10,60 10 388,00 12 569,48 

5. 1029/1 Tábor Nedbalova sečení 460,00 2,00 920,00 1 113,20 

      Nedbalova vyžínání 240,00 10,60 2 544,00 3 078,24 

6. 3045/5 Tábor Údolní vyžínání 200,00 10,60 2 120,00 2 565,20 

     
1 seč Kč 

 

26 466,20 32 024,10 

     
2 seče za rok Kč 52 932,40 64 048,20 
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Poř. č. 1)  
Údržba poz. p. č. 590/4 k.ú. Tábor (zahrada Burianovi) se provádí v rozsahu dvakrát ročně údržba 
zahrady (sekání trávy, údržba porostu – nezarůstání nálety, zastřihání keřových porostů) včetně 
odklizení a likvidace posekané a odstraňované hmoty. Rozsah požadovaných prací vyplývá ze 
smlouvy č. SMM 32/07-KVS (1200/SD/00049/08). Zhotovitel si před provedením údržby zajistí 
přístup na pozemek přes dům čp. 354 Palackého ul. 
 
Poř. č. 2) 
Údržba poz. p. č. 2495/1 (zahrádka Farského vedle čp. 2056) spočívá v provedení 2 sečí trav a 
údržby porostů (odstraňování náletu, zastřihávání trvalých dřevin – břečťanu apod.) včetně 
odklizení a likvidace hmoty. 
 
Poř. č. 3) 
Údržba souboru pozemků v k.ú. Klokoty (poz.p.č. 696/441, 575/285, 575/278, 575/146, 575/258, 
573/333, 696/3, spočívá v provedení 2 sečí ročně, odstraňování výmladků, včetně odklizení a 
likvidace hmoty. 
 
Poř. č. 4) 
Údžba pozemků v ul. Pintova spočívá v provedení 2 sečí ročně, odstraňování výmladků, včetně 
odklizení a likvidace hmoty.  
 
Poř. č. 5) 
Údržba pozemku v ul. Nedbalova, spočívá v provedení 2 sečí ročně s odklizením a likvidací hmoty. 
 
Poř. č. 6) 
Údržba pozemku v ul. Údolní, spočívá v provedení 2 sečí ročně s odklizením a likvidací hmoty. 
 
1.2 Při odklízení nadrcené hmoty se zhotovitel zavazuje postupovat v souladu s platnou 

legislativou (zejména dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech). Nedílnou součástí zakázky je i 
úklid prostor zasažených prováděním díla. 

1.3 Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli dohodnutou 
cenu. 

 
čl. 2. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

2.1 Konečná cena za 1 seč je dohodou stran stanovena jako součin počtu ošetřených m2 (dle 
skutečně posekaných a odklizených pozemků) a ceny za 1 m². V případě, že dojde k posekání 
a odklizení celé výměry všech pozemků dle bodu 1.1, činí maximální konečná výše ceny za 1 
seč 26 466,20 Kč (bez DPH), tj. vč. DPH 32 024,10 Kč za 1 seč. 

2.2 Sjednaná cena je cenou pevnou, která zahrnuje veškeré nezbytné náklady k provedení celého 
díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro 
řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, 
výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou 
uvedeny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele.  

  2.3 Na základě dohody stran bude cena za provedené dílo fakturována zhotovitelem za jednotlivé 
seče daňovým dokladem podle ošetřených m² v nejvyšší přípustné výši dle odst. 1 tohoto 
článku s tím, že výměra ošetřených pozemků pro fakturaci nesmí převýšit výměru pozemků 
uvedených v čl. 1.1. Částečná (dílčí) úhrada díla se v tomto případě nepovažuje za splnění 
díla. 

 2.4 V případech, kdy nebude možno provést údržbu na jakékoli části pozemku z důvodu 
nepřístupnosti (např. mimořádná skládka materiálu, ostatní překážka na pozemku apod.), 
oznámí písemně tuto skutečnost zástupce zhotovitele objednateli. Tato neošetřená plocha 
nebude započtena k fakturaci za provedenou práci sjednanou touto smlouvou.  

2.5 Sjednané platby budou uhrazeny objednatelem na základě dodaných daňový dokladů (faktur), 
vystavených zhotovitelem, a to s 30 denní lhůtou splatnosti, která běží ode dne doručení 
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faktury objednateli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že faktura se bere za doručenou 
dnem jejího doručení (osobně nebo poštou) na podatelnu objednatele sídlící na adrese 
Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor nebo jejím doručením elektronicky do datové schránky města 
Tábor (5zrb8iz) nebo jejím elektronickým doručením na e-mail posta@mutabor.cz. 

2.6 Na základě výslovné dohody stran v případě zjištění nedostatků na provedeném díle má 
objednatel právo neuhradit 20% z celkově fakturované částky, a to až do doby jejich 
odstranění.  

2.7 Objednatel neposkytuje žádné finanční zálohy předem. 
 

 
čl. 3. DOBA PLNĚNÍ 

 
3.1 Smlouva o dílo se uzavírá na dobu neurčitou. 

 
3.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo (údržbu pozemků včetně odklizení) 2x ročně. Údržba 

bude provedena podle stavu (výše) porostu a klimatických podmínek takto: 
1. seč nejpozději do 15. 6. v daném roce 
2. seč nejpozději do 15. 9. 2019 v daném roce 

 
 

 
čl. 4. PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli volný přístup k pozemkům za účelem řádného 
splnění díla, mimo pozemek p. č. 590/4 k.ú. Tábor, kde si zhotovitel sám zajišťuje přístup přes 
dům čp. 354 Palackého ul.     

4.2 Po provedení jednotlivých sečí oznámí zástupce zhotovitele kontaktní osobě města Tábor dílčí 
dokončení díla.  

4.3 Zhotovitel souhlasí s tím, že úklid pracoviště, včetně úklidu dílem dotčených pozemků a 
okolních prostorů, je nedílnou součástí díla. 

 
 

čl. 5. ZÁNIK SMLOUVY 
5.1 K zániku smlouvy dojde na základě níže uvedených skutečností: 

a) Písemnou dohodou smluvních stran. 
c) Písemnou výpovědí smluvních stran s třicetidenní výpovědní lhůtou, která se počítá od 

prvního kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi. 
b) Písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě podstatného porušení 

této smlouvy zhotovitelem, spočívajícího v neprovedení seče ve sjednaných termínech 
podle čl. 3 této smlouvy nebo při nekvalitním provedení díla, kdy zhotovitel nesjedná 
nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného upozornění objednatele na vadné 
provedení díla. 

 
 

čl. 6.  OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
6.1 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení území při realizaci díla a odpovídá za škody 

vzniklé na majetku objednatele a na majetku třetích osob, které vznikly v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. Škody, které zhotovitel způsobí, odstraní a hradí je ze svých 
prostředků. 

6.2. Na základě dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro 
zhotovitele vyplývají z této smlouvy. 

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, 
přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu 
ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  Zhotovitel bere na vědomí 
úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené 
informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti. 
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6.4 Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

6.5 Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, platí obecná ustanovení zákona č.89/2012, občanský 
zákoník ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní 
zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku. 

6.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

6.7 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. 

6.8. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, 
která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy. 

6.9 Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků zřízených 
touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.  

6.10 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

6.11 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo. 

6.12 Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinností této smlouvy se zrušuje „Smlouva o dílo č. 
4/1200/2009/Ma“, uzavřena dne 20. 3. 2009 vč. dodatků. 

6.13 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez 
nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 
 
 
 
 
 
 
V Táboře dne……………………   V Táboře dne………………………… 
 
 
 
 
 
----------------------------------------   -------------------------------------------------- 
Ing. Michaela Petrová    xxxxxx xxxxxxxxx 
místostarostka města     jednatel Technické služby Tábor, s.r.o.  
     
 


