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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0308/2019/MI

Číslo smlouvy zhotovitele: …………………………………

Článek I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název: Město Veselí nad Moravou

IČO: 00285455

Sídlo: Tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Zastoupený ve věcech smluvních:

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta

Tel.: +420 518 670 100
Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz

Zastoupený ve věcech technických:

Rostislav Prax, velitel MěPo

Tel.: +420 518 670 280
Email: prax@veseli-nad-moravou.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

ZHOTOVITEL:

Název: ZO ČSOP Buchlovice

IČO: 70967318

Číslo autorizace:

Sídlo: Kostelní 403, 687 08 Buchlovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Karel Tomešek – předseda ČSOP

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu:
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Článek II.  
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj 
vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„ObčZ“). 

2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této 
smlouvy je řádné provedení díla odchytu zdivočelých holubů ve městě Veselí nad Moravou 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této 
smlouvě. 

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. 

 

Článek III.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo 
s označením „Odchyt zdivočelých holubů ve městě Veselí nad Moravou“ (dále též „dílo“) v 
rozsahu stanoveném v této smlouvě. 

2. Práce, které jsou předmětem smlouvy o dílo budou provedeny v souladu se zákonem č. 246/1992 
Sb., o ochraně zvířat proti týrání, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a 
souvisejícími platnými právními předpisy na území města Veselí nad Moravou a dalším obecně 
závaznými právními předpisy.  

3. Odchyt bude probíhat pomocí odchytových klecí na budovách a objektech k tomu vytipovaných. 
Výběr lokalit, zajištění vstupu do objektů apod. bude probíhat ve spolupráci a po dohodě 
s městskou policií. 

4. Odchycení holubi budou zlikvidování jako potrava pro handicapovaného živočichy v Záchranné 
stanici ČSOP Buchlovice nebo v kafilerním zařízení. 

5. Případné změny nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku 
s objednatelem. 

6. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

 

Článek IV.  

Termíny provedení díla  

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, dle aktuálních 
požadavků objednatele na základě emailem zaslané výzvy k zahájení prací. Výzva bude zaslána 
minimálně 14 kalendářních dnů před zahájením prací. Maximální počet odchycených holubů se 
stanovuje na 300 ks ročně. Předání díla bude na základě Městskou policií, odsouhlaseného 
předávacího protokolu, který bude obsahovat místo, čas, počet a způsob likvidace odchycených 
holubů.  
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Článek V.  
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a činí 100 Kč 
za jednoho odchyceného holuba. Zhotovitel není plátcem DPH. 

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná 
k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.  

3. V ceně jsou již zahrnuty zejména: 

- náklady na vytvoření odchytových míst a odchytových zařízení, 

- náklady na dopravu, 

- náklady spojené s likvidací holubů, jejich mláďat a vajíček, 

- náklady spojené s pořízením předávacího protokolu.   

 

Článek VI.  

Platební a fakturační podmínky   

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada za odchycení zdivočelých holubů bude probíhat čtvrtletně na 
základě vystavené faktury zhotovitelem.    

2. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu  
dle § 29 o zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel není plátcem DPH. 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována 
cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel 
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 
vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

4. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel 
musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.  

 

 
Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými 
právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provádět s potřebnou péčí tak, aby nedošlo ke škodám na 
majetku objednatele nebo třetích osob.  

3. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 
a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, 
přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
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7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

8. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 18. schůzi dne 
26.06.2019 usnesením č. 4/18/RMV/2019. 

 

 

 

 

Veselí nad Moravou dne   

 

 

 

 

 
 za objednatele:             zhotovitel: 
 
 
 

 
 
 
       _______________________________                            _________________________________ 

           JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.                                                      Karel Tomešek            

   starosta města                                                                  předseda ZO ČSOP Buchlovice 

 


