Číslo objednatele: OV/45/Sl/21-TSÚ/Ja
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
Kácení stromů na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v okresu Ostrava 2021
i.

Smluvní strany
Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, středisko Ostrava

Se sídlem:
T e l:
IČO :
DIČ :
Zapsán vobch. rejstříku :
Středisko:

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
595 135 920
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Ostrava
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Ing. Markem Melichárkem, vedoucím střediska
Komerční banka a.s., Karviná,
číslo účtu 86-6032100257/0100

Zastoupeno :
Bankovní spojení :
Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace zakázky
a smlouvy:

1)
2)
3)
4)

Ing. Marek M elichárek-vedoucí střediska Ostrava
Ing. Michal Jahn - investiční technik střediska
Bc. Simona Pospíšilová - správní cestmistr
Lenka Ždánská - správní cestmistr

Zhotovitel:

Tomáš Fašina

Se sídlem :
T e l:
Email:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán vobch. rejstříku :

Habrová 466, 742 83 Klimkovice
+420 737 805 076
t.fasina@seznam.cz
Tomáš Fašina
67326021
Není plátcem DPH
Podnikatel je zapsán v rejstříku vedeném ŽÚ Magistrátu města
Ostravy pod č.j. ZURZP/355/11/BOJ/3
Československá obchodní banka a.s.,
Číslo účtu 152084485/0300

Bankovní spojení :
Pověřen k jednání ve věcech
smluvních a realizace stavby:

Tomáš Fašina
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Článek II.
Předmět dohody
1. Předmětem a účelem této dohody je provedení kácení označených stromů a mýcení
keřů a náletových dřevin, suchých spadlých stromů a odstranění pařezů podél silnic II. a
III. tříd v Moravskoslezském kraji, okres Ostrava. Způsob provádění je uveden
v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky č. OV/02651/SI/21-TSÚ/Ja, která
bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy.
2. Součástí díla je také:
a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství
a komunikací dle platných předpisů,
b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání
s příslušnými správními orgány, zajištění rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému
dopravnímu značení, zabezpečí povolení k uzavírkám a dopravním omezením,
prokopávkám, záborům komunikací a zeleně. Zhotovitel je povinen u všech akcí
bezodkladně informovat objednatele a Národní dopravní informační centrum o všech
uzavírkách a objízdných trasách,
c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle
dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení
jejich správci,
d) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
e) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
bude-li potřeba
f) udržování dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště
v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, zabezpečení smluvních vztahů (nájem)
na dočasně zabraných pozemcích,
g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, bude-li potřebné
h) odvoz vytěženého dřeva nakráceného do 4 m a větví s průměrem nad 10 cm na místo
určené objednatelem (CM Hlučín, Markvartovická 10, 747 01 Hlučín)
i) zajištění povolení odpojení dotčeného vedení v případě potřeby.
3.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

4.

Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

Článek III.
Doba, rozsah a místo plnění
1. Doba plnění:
Kácení stromů do 31. 3. 2021.
Odstranění náletových dřevin, suchých spadlých stromů, větví a pařezů do 30.4.2021.
2. Rozsah a místo plnění:
Rozsah a místo plnění je stanoven přílohou č. 1 této smlouvy (příloha č. 4 zadávacích
podmínek - konkrétní část).

Kácení stromů na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v okresu Ostrava 2021

Článek IV.
Cena díla
1. Cena za provedené dílo je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách
a dle nabídky zhotovitele dohodou smluvních stran a činí:
Cena za dílo (v Kč)
Cena bez DPH
DPH
Cena vč. DPH

celkem
400.000,00
Není plátcem DPH
400.000,00

2. Cena u jednotlivých položek je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené
s realizací příslušných položek vč. dodání (např. náklady na plošinu, stromolezce,
poplatky apod.).
3. Uhrazeny budou v uvedených činnostech pouze skutečně provedené práce a
dodávky.
Článek V.
Platební podmínky
1. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě provedených prací a dodávek.
Zhotovitel vystaví fakturu po dokončení prací z plnění zadání zaslaného objednatelem
zhotoviteli. Faktura bude vystavena nejpozději do 5ti kalendářních dnů po dokončení
plnění příslušného zadání.
2. Splatnost faktury je 30 dní ode dne ode dne doručení příslušné faktury.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o DPH. Ve
faktuře budou použity identické názvy pro jednotlivé práce a dodávky tak, jak jsou
uvedeny v Příloze č. lté to smlouvy s uvedením příslušné objednávky.
4. Faktura bude doručena do sídla objednatele.
5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které
oprávněným zástupcem objednatele,

nebyly

provedeny

či

nebyly

potvrzeny

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
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6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

Článek VI.
Předání díla
1. Objednatel převezme po dokončení dílo v rozsahu sjednaném v čl. II této smlouvy. O
předání a převzetí díla bude sepsán zápis.

Článek VII.
Sankční ujednání
1.

V případě nesplnění v dílčím zadání specifikovaném termínu plnění objednatel
oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den
prodlení s předmětem plnění dílčího zadání.

2.

Vedle smluvní pokuty je objednatel oprávněn požadovat i náhradu případné škody
způsobené zhotovitelem objednateli vadným prováděním díla a zhotovitel je v těchto
případech povinen objednateli tuto škodu nahradit.

3.

Smluvní pokutu vyjádřenou v penězích má objednatel právo započíst proti jakékoliv
fakturaci zhotovitele, které objednatel obdrží k zaplacení.

4.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z
prodlení v zákonné výši.

Článek Vlil.
Ukončení smlouvy
1. Smluvní vztah skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.
2. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto dohodu také v případě, že zhotovitel
nejméně dvakrát nesplní své závazky vyplývající z povinnosti provést v požadovaném
termínu objednané práce.

Článek IX.
Ostatní ustanovení
1. Objednatel je oprávněn nepřevzít předmět dodávky vč. příslušenství, pokud by bylo
v rozporu s touto dohodou či dílčím zadáním či nabídkou zhotovitele zpracovanou
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, která bezprostředně předcházela uzavření
této dohody.
2. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude
odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se
smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
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Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
provede uveřejnění v souladu se zákonem Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem
návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 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 jen „zákon o registru
smluv"), jinak. V takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v
registru smluv.
5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací zpracovány pouze pro účely plnění práv a povinností
vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic
Moravskoslezského
kraje,
příspěvkovou
organizací
použity.
Správa
silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracování osobních údajů
dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou
uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkové organizace www.ssmsk.cz .
6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě
vyhotovení.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí osobě.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Výkaz výměr

Kácení stromů na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy v okresu Ostrava 2021

Smlouva přezkoumal ve vztahu k VZ
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TOMÁŠ FAŠINA
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.

Seznam stromů ke kácení x mýcení keřů/náletových dřevin x ořezy
Termín: 02-04/2021

číslo
silnice

obec - místo
km od - do (km)

III/4787

Proskovická,
Stará Bělá

III/4787

Proskovická,
Výškovice u OV

Katatsrální území

druh stromů
(název)

kácení/ průměr
kmene/výška

Obvod kmene

povolení OŽP

(ks stromů) lodléhá/nepodléh
z hor.plošiny (vyřizuje SMSK)

(ks)/(m)/(m)

pare. č.

ořez suchých
větvi

povoleni
MMO OD
ÚMOb

Lípa

Proskovice
parc.č. 836/1

1

201

ne

vyřízeno

rozhodnutí
povoleno

Quercus robur,
dub letni

Výškovice u
Ostravy
parc.č. 739/1

2

250, troj kmen 70,
71,128

ne

vyřízeno

rozhodnutí
povoleno

ne

vyřízeno

rozhodnutí
povoleno

Ovocné stromy

Klimkovice
parc.č. 3698/2,
3698/3

24

85, 90,108,127,
126, 137, 108,
142, 125, 152,
129, 113, 138,
148, 130, 144,
131,95, 144, 165,
110, 125, 111,
144

Krmelinská

Kaštan

Nová Bělá
parc.č. 1638/1

2

320, 325

ne

vyřízeno

rozhodnutí
povoleno

111/4721

Petřvaldská

Lipa

Michálkovice
parc.č. 614/9

1

240

ne

vyřízeno

rozhodnutí
povoleno

II/479

Těšínská

Olše lepkavá

Šenov u Ostravy
parc.č. 1816/1

8

103, 92, 115, 97,
101,96, 98, 103

ne

vyřízeno

rozhodnutí
povoleno

11/479

Těšínská

Třešeň

Šenov u Ostravy
parc.č. 1816/1

7

95,120, 105,98,
110, 115, 96

ne

vyřízeno

rozhodnutí
povoleno

11/479

Těšínská

Bříza

Šenov u Ostravy
parc.č. 1816/1

1

98

ne

vyřízeno

rozhodnutí
povoleno

11/479

Těšínská

Hruška

Šenov li Ostravy
parc.č. 1816/1

1

184

ne

vyřízeno

rozhodnuti
povoleno

Hrabová
parc.č. 2618

popadané stromy
a náletové dřeviny
v úseku za
zastávkou
Ústřední hřbitov
ve směru na
Hranečník

vyřízeno

Nevyžaduje
povolení

Slezská Ostrava
parc.č. 5596/1

popadané stromy
a náletové dřeviny
v úseku mezi
společnosti Lindě
a obchodním
domem JIP ve
směru na
Vratimov

vyřízeno

Nevyžaduje
povolení

II/647

Čs. Armády,
Klimkovice

II/478

CELKEM

S

H

H

H

I

47 ks

Plošné mýceni - ořezy/odstranění náletových dřevin

II/477

II/479

Frýdecká

Těšínská

Odstranění všech
suchých stromů

Odstranění všech
suchých stromů

TOMÁŠ FAŠINA
Habrová 466
742 83 KLIMKOVICE
IČ: 673 26 021

