
SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: FM/ 313/19/Pú-He 
Číslo zhotovitele:

o provádění zimní údržby obecních komunikací ve správě obce Baška, 
prostředky SSMSK středisko Frýdek-Místek v zimním období 2019/2020

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Se sídlem:

IČO:
DIČ:
Zastoupeno : 
Bankovní spojení:

(dále jen v části „A

Obec Baška 
Baška

00296511
CZ00296511

1682044389/0800

objednatel)

Zhotovitel:

Se sídlem:
T e l:
F a x :
Zastoupena vedoucím střediska 
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:

Bankovní spojení:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711 
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek 
Komerční banka a.s., Frýdek-Místek 
číslo účtu 28330781/0100

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
technických a realizace 
smlouvy:

(dále jen v části „B" zhotovitel)



I.

Předmětem díla je závazek zhotovitele zajišťování zimní údržby místní komunikace 
přes Kunčičky u Bašky v rozsahu 950 m, od hasičské zbrojnice až po napojení na 1/56, 
nákladním vozidlem vybaveným sypačem chemických materiálů.

Zhotovitel poskytne pro odběratele vlastní mechanizační prostředky s vlastní 
osádkou,a to v rozsahu:

1 ks sypač vozovek s radlicí vč. materiálu

Zhotovitel se zavazuje:

zajistit provedení prací dle pokynů Obecního úřadu Kunčičky u Bašky, dohodnutý výkon, 
tj. posyp místní komunikace , který bude prováděn jen ve spojení s výkonem na přilehlé 
vlastní komunikaci SSMSK.

IV.

Cena za provedené práce ( za jeden zásah ): 
1. jen posyp:_________________________________
Mechanizmus/materiál Jednotková

cena
TJ Náklady DPH

T 815 VMM 21%
Nástavba sypač m m m h m m f p i MMM 21%
sůl w 21%
součet
Celkem s DPH
2. posyp + plužení
Mechanizmus/materiál Jednotková

cena
TJ Náklady DPH

T 815 tn a m tÉ M VHI OHM 21%
Nástavba sypač m m m m iib é M B m m 21%
radlice MM MPM 21%
sůl MHMMMIi B M P M U 21%
součet MMM
Celkem s DPH M i

Podkladem pro fakturaci budou denní záznamy o výkonu vozidla.
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k Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu a objednatel se ji zavazuje 
zaplatit ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení.
Předpokládaná cena plnění je maximálně 100 000,- Kč bez DPH

V.

1.0. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a 
dodatků.
1.1. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ve lhůtě/době tří 
měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.
1.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Smlouva o dílo se uzavírá s platností od 01.11. 2019 do 15.04. 2020.
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