Spisový znak.podznak – 56.7, skartační znak/skart. lhůta – S/10
Spisová značka: S-SMOL/139308/2019/OMZOH	Č. j.: SMOL/254486/2019/OMZOH/MZ/Lak
SMLOUVA  č. OMZOH-MZ/INO/002442/2019/


	Statutární město Olomouc

se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
zastoupené primátorem města Olomouce Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA
IČ: 00299308 		   DIČ: CZ00299308
-   ve věcech smluvních:
Ing. Jitka Štěpánková, vedoucí oddělení městské zeleně, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl (dále jen OMZOH MMOl)
-   ve věcech technických:
Bc. Martina Lakomá, odborný referent oddělení městské zeleně, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, 
č.ú.: 19-1801731369/0800, var. symbol 6586
(dále jen „oprávněný“)
na straně jedné/

	a

GasNet, s.r.o., 
Sídlo:                                Klíšská 940/96, Ústí nad Labem-město, Klíše, 400 01
            Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
	IČO:                                  27295567 
             DIČ:                                 CZ27295567
             Zastoupena na základě plné moci společností

             GridServices, s.r.o.
             Sídlo:                                Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
             Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně
             IČO:                                  27935311
             DIČ:                                  CZ27935311
v zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Věra Řehořková, vedoucí oddělení řízení výstavby – 
 Morava sever, 
v zastoupení ve věcech technických: Marek Kabuďa, projektový manažer, oddělení řízení 
výstavby-Morava sever
bankovní spojení:  
číslo účtu: 
(dále jen  „ žadatel“)        
na straně druhé


  
uzavřeli na základě ust. § 1746 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v  účinném znění) tuto
smlouvu o provedení náhradní výsadby


I.
Předmět a obsah smlouvy      
1)	Tato smlouva byla vyhotovena na základě zájmu žadatele o realizaci náhradní výsadby prostřednictvím oprávněného. Výsadba bude žadateli stanovena za kácení dřevin 2 ks borovice (o obvodech kmene 126 a 100 cm změřených ve výšce 130cm nad zemí), 2 ks břízy bělokoré (o obvodech kmene 130 a 170 cm změřených ve výšce 130cm nad zemí), 1 ks smrku ztepilého (o obvodu kmene 120 cm změřených ve výšce 130cm nad zemí), 1 ks topolu  (o obvodu kmene 220 cm změřených ve výšce 130cm nad zemí), a to v rámci stavby „Reko MS Olomouc – tř. Svornosti + 3“. Kácené dřeviny rostou na pozemku s par. č. 509 a 520/1 v k. ú. Nová Ulice při ul. Tř. Svornosti a Tererovo náměstí  (viz příloha č.1). Předmětnou náhradní výsadbu v rozsahu uvedeném v  čl. II odst. 2 této smlouvy provede za žadatele oprávněný za finanční prostředky, které mu k tomuto účelu poskytne žadatel. Kácení dřevin není součástí této smlouvy. Žadatel se s oprávněným dohodl, že kácení provede žadatel, včetně likvidace veškeré dřevní hmoty z předmětného pozemku, a to na vlastní náklady.



II.
Práva a povinnosti smluvních stran
	Oprávněný se uzavřením této smlouvy zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě pro žadatele zajistit splnění povinností k náhradní výsadbě uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy. Rozsah náhradní výsadby je blíže uveden v čl. II odst. 3 této smlouvy. Oprávněnému vzniká tento závazek ke dni úhrady finančních prostředků v souladu s odst. 2 tohoto článku smlouvy ze strany žadatele.
	  Oprávněný obdrží na účet uvedený níže finanční prostředky ve výši dle předložené a žadatelem schválené cenové nabídky, tj. ve výši 170.381,40 -Kč (slovy: Stosedmdesáttisíctřistaosmdesátjedna korun a čtyřicet haléřu) včetně DPH. Tato částka zahrnuje náklady na úpravu pozemku pro samotnou výsadbu, na pořízení rostlinného materiálu a náklady na následnou pětiletou povýsadbovou péči o tyto dřeviny, vč. její případné obnovy (viz příloha č.2). Žadatel se zavazuje oprávněnému uhradit částku dle předložené cenové nabídky, a to do 31. 08. 2021 na depozitní účet města Olomouce 
Oprávněný prohlašuje a žadatel bere na vědomí, že v celkové ceně náhradní výsadby je zahrnuta i částka odpovídající nákladům na následnou pětiletou záruční údržbu a péči o dřeviny po jejich vysazení.


3)	Oprávněný se tedy na základě této smlouvy zavazuje po obdržení výše uvedeného finančního obnosu provést výsadbu  124 ks Spirea Vanhoutein, vel. 30 – 40 a 3 ks Carpinus betulus Lucas, se zemním balem o velikosti 14 - 16. Výsadba bude provedena nejpozději do 30. 11. 2021 na pozemku s par. č. 800/9 v k. ú. Nová Ulice při ulici Albertova (viz příloha č. 3). Všechny dřeviny budou kvalitní a bez mechanického poškození. Oprávněný se zavazuje za poskytnuté finanční prostředky uvedené v čl. II odst. 1, provést jak předmětnou výsadbu, tak i zajistit pětiletou povýsadbovou záruční údržbu a péči, vč. obnovy v případě úhynu dřevin (viz příloha č. 2).

3)	Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva pozbývá platnosti, pokud stavba uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy, která vyvolala předmětné kácení, nebude realizovaná. Žadatel je povinen toto stanovisko písemně oznámit oprávněnému, a to nejpozději do 30. 04. 2021.


III.
Ostatní ustanovení

1)	Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla jimi uzavřena dle jejich zcela pravé, vážné, určité a svobodné vůle.

2)	V případě, že oprávněný neprovede náhradní výsadbu v celém rozsahu, jak je uvedeno v čl. II, a v daném termínu, zavazuje se vrátit žadateli jím poskytnuté finanční prostředky v plné výši, popř. v alikvótní výši dle rozsahu, v jakém nebyla výsadba řádně provedena (viz příloha č. 1- cenová nabídka). 

3)         Žadatel bere na vědomí, že obsah smlouvy, včetně všech dodatků, může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4)	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemnství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
5)	Smlouvu je možno měnit a doplnit jedině písemným, číslovaným, oboustranně podepsaným dodatkem, účinným ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
6)	Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, oprávněný obdrží dva exempláře a žadatel jeden.
7)	Smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

8)  V případě, že dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv je oprávněný povinen postupovat tak, aby nebyly uveřejněny informace, které nelze poskytnout na základě platných právních předpisů          (osobní údaje zaměstnanců žadatele, jejich pracovní pozici a kontakty, telefonické i emailové adresy  apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy smluvních osob. Dále oprávněný uvede v metadatech datovou schránku žadatele. 


9)	Přílohy: 
č. 1 – Situační zákres dřevin určených ke kácení 
č. 2 - Cenová nabídka 
č. 3 - Situační zákres umístění náhradní výsadby



V Olomouci : 	V Ostravě dne 


Žadatel:
GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940/96, Ústí nad Labem – město 400 01
V zastoupení: GridServisec, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Brno – Zábrdovice 602 00
 Oprávněný:		
Ing. Jitka Štěpánková	
vedoucí odd. městské zeleně 
OMZOH, MMOl	


	

                                                                                            Ing. Věra Řehořková
                                                                                            vedoucí řízení výstavby – Morava sever
                                                  GridServices, s.r.o.

 


___________________________		             _________________________________



                                          Marek Kabuďa
                                                  projektový manažer
                                                GridServices, s.r.o.



 

                                                                                       ____________________________________


