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Úđľzba zahľad objektů Památníku náľođního písemnicM

I. Smluvní stľany

objednatel: Památníknáľođního písemnĺcM
Síđlo: Stľahovské nádvoří t/lgz, rr8 38 Pľaha r _ Hľaděany
Zastoupený: Mgľ. Zdeňkem Fľeĺslebenem, řeđĺtelem
IČo: ooo 23 311
Bankovní spojení: Česká náľodní banka
Číslo účtu: ĺo4g7oĺĺl o7to
osoby opľávněné k jednání:
ve věcech smluvních:
ve věcech pľovozních s pľávem
odsouhlasit faktury a převzít dílo:

(dálejen objednatel)

a

Zhotovítel: Aleš lftoczak
Sídlo: Mĺlý 4, 27o 14Řevniěov
Zastoupený: AlešemKľoczakem
IČo: 0g0 6z Bo9
DII:
Zapsaný v obchodním Ęstříku
Bankovní spojení: 
Číslo úětu:
osoby opľávněné k jednání:
ve věcech smlu'ĺmích: Áleš Kľoczak
ve věcech technických: Aleš Kľoczak

(dále jen zhotovitel)

uzavřelí v souladu s $ z586 a násleđ. zákona č.8glzoĺz Sb., občanslý zákoník, v platném
znění tuto

smlouuu o dílo:

II. Přeđmět díla

Předmětem đíla jsou zahľađnické pľáce spočívající v pľavidelné úđľžbě zahrađ u
objektů Památníku náľođního písemnicwí. Jeđná se o pľavidelnou úđľžbu venkovních
zahľad vobđobí vegetace (đuben_listopad). Vľámci údľžĘ buđe pľůběžně pľováđěn
střih a řez ľostlin a dřevin, hnojení ýsađby, đoplňování kompostového substľátu
kľostlinám, doplňování mulčovací kůry kľostlinám, přípađné ľozsazování a
přesazování, ođstranění veškeýh ođumřelých částí rostlín, chemické postřĘ proti
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choľobám a škůđcům, dále sekání, hnojení, vyhľabávání a chemĺcké ošetřování
tľávníků, veľtikutace tľávníku,_ hľa!1{ spadaného listí z tľávníku a výsađeb, pletí a
čištění Ękeýc}-l ,rý'ugęb'. chemická nebo mechanická likvĺđace 

-pleveÉ,'úklid
zp_evněných-P!9ch' spuštění a zazimování závlahy a odvoz a líkvidäce veśkeľého
ođpađu vzniklého při úđľžbě a úklidu.

2. Rozsah a četnost zahľadníclých p1ac! je dána cenovou nabídkou zhotovĺtele tj.
oceněným nabídkovým listem, kteý je přílohou č. r této smloury.

3. Mígtem pľovádění đíla jsou zahľady objektů na ađľese:
Pelléova zo, Pľaha 6, Letohrádek hvězđa a Hájenka v aľeálu obory Bílá Hoľa, Pľaha 6

III. Cena díla

1. Vsouladu se-zá]<onem ć.sz6/tggo Sb., o cenách, vplatném znění a na záklađě
oceněného nabídkového listu se smluvní stľany đohoďý na ceně za jeđen t ł""a7ńĺ
ľokveýši:

bez DPH 16o ooo,- Kě
(slory stošeđesáttisíckoľunčeslcých)

2, Uveđená ceĺra je nejýše přípustnou pľo daný rozsah pľací a je zävaznápo celou dobu
pľovádění díla.
DPH bude účtována zvlášť đle pľávních předpĺsů platných v době ťaktuľace.

3. VysĘtne_li se v

4.

méněpľáce nebo
pľovedení díla, tj.

odchylný od ľozsahu pľací dle oceněného nabídkového listu, je
pľací

povlnen
zpľacovat změnové listy a đođatek k této smlouvě. Vícepľáce mohou být ľealĺzovány až
po odsouhlasení a schválení změnoých listů a pođepsánípříslušnéhodođatku ktéto
smlouvě ođpověđnýmizástupci smluvních stľan.

P$běly pľací důvodná potřeba změny způsobu
vícepľáce, vjejímž důsledku bude ľozsah sŘutečně

Vceně_díla je..zahľnut..veškeý mateľĺál potřebný kjeho ľealizaci (např. hnojiva,
ęĘqické postřĺĘ_mulěoĺací kůľa, substľát atd.) ä aälľĺ náklady.pojunä'iéairad
díla dopľavné. skládkovné apod.).

IY' Placení aplatební podmínky

1. objednatel pľo-hlašuje, źe má zajištěno kompletní financování předmětu díla dle níže
uvedených ujednání.

2. Na pľoveđení díla nebuđe posl1ytnuta záloha.

3. 
-ÚĘľąau 

ceny díla buđe pľovađěna na záHadě měsíěního vytrčtování (đále jen faktuľ).
{eiích-piĺlgľ'ľi buđe-vždy_pľac9vni ýkaz o skutečně pľovedených pľací đĺe
jednotliých objektů pľokazatelně odsouhlasenýoprávněnou ošobou ou;eanatae.

4. Zhotovitel je.povínen yystavĺt a {oryčit fa$uľg objednatelĺ nejpozději do ro dnů po' đni uskutečnění đalíového plnění. Pli nesplnění tohoto teľmínuše zhótovĺtel ,arari1e
uhľadĺt vplné vý'ši případné penalizaěńí sankce vyměřené objednateli finančním
úřadem.

5. Splatnost faktuľ byla dohođnuta na zr dnrl ode dne zdanĺtelného plnění.

)
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6. Vyťrötování odsouhlasených pľací musí vždy obsahovat náležítosti đaňového dokladu
vsouladu s $ z8 zák č,. zg5lzoo4 Sb., o dani zpřiđané hodnoty, vplatném znění, $
435 zákona č,. 89 / zotz Sb., občanslcý zákoník a đále:
- pořadové číslo doHadu;
_ číslo smlouvy, názevlokalĘ období, kđybyly pľáce pľováđěny;
- podpis oprávněného zástupce zhotovítele.

7. oĘęa"ut4 j9 opľávněn vľátit bez zaplacení falĺtuľu, }terá neobsahuje někteľou
náležitost bođu ó tohoto článku, do pěti dnů ođ jejího đoľučení. Ve rryáčené faktuře
musí vyznačít düvod vľácení. Nová lhůta splatnosti zaćiná běžet znornl po doľučení
iáđn! vystav-ené f3hury objeđnateli. Vpochybnostech se má za to, že fakľuľa byla
doručena 3. den ođe dne pľokazatelného odeslání.

V. Dobaplnění

1. Přeđání místa plnění: I. 4.2o2lZabájenidĹIł: 1.4.2c,21

2. Nesplnění teĺmínu přeđání místa plnění opľavňuje zhotovitele k odstoupení od
smlouvy o {1o. Nesplnění teľmínu zahájení opravňuje objeđnatele k odstoupení od
smlouvyo đílo.

3. Ve všech ustanoveníďr této smlouvy, kđe je lhůta plnění stanovena poětem đnů,
předpoHádají se pľacovní đny.

VI. Ujednání o pľovádění đíIa

1. Zhotovitel beľe na vědomí, že pľáce budou probíhat za pľovozu a zavazuje se, že svoji
činnost buđe kooľdinovat taĘ aby využívání objektu nebylo nepřiměřeně omezovánó.
Zhotovĺtel je povinen v tomto směľu dbát poĺyn'-.'ll zadavatele. ' -

2. Zhotovitel buđe při P!áci na úđĺžbě venkovní zeleně a přĺ úklĺđoých pracích používat
vlastní pľacovní pomůcĘ a mechanizaci.

3. Zhotovítel je povĺnen vést pľacovní ýkazy o skuteěně pľovedených pľacích a řídit se
poĘny opľávněnou osobou objednatele. opľávněná ósoba objeđnátele řídí ěinnost
zhotovĺtele, pľovádí kontľolu pľovedených prací, vznáší ľeklamace, požaduje
bezođkladné odstľanění zjíštěných vađ a neđođělků a potvľzuje pľacovní výka"y.

4. Zhotoviteli buđe zajištěn přístup do objektů (po đohodě s nájemníky) a umožněn
ođběľ međií (vođa, elektřina) pľo potřeby zahľadniclcých pľací.

5. Zhotovĺtel se zavazuje udľžovat na převzatém místě plnění čistotu a je povĺnen
ođstľaňovat ođpady a nečĺstoĘ vzniHé jeho pľacemi. Zhotovĺtel se zavazaje uhľadit
veškeľé pokutyvzniklé v souvíslosti s poľušením tohoto ustanovení.

6. Zhotovĺtel je povínen při pľováđění díla đođľžovat veškeľé platné české pľávní
předpisy a technické noľmy, zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel
ľovněž zodpovídá zato, že pľáce pođle této smlouvy budou pľováděny pouze řáđně
pľoškolenýmĺ a poučenými pľacovníĘ, a to ať už jde o pracovníĘ vlastní nebo
pľacovníĘ jíných subjelłtů, kteří se na zhotovení budou podílet. odpovědnost za
veškeľé škody (věcné, na zđľaví apođ.), k nimž dojđe v důsledku toho, že zhotovitel
poľuší jaĘmkolĺv způsobem toto ustanovení, nese zhotovítel v plném ĺozsahu.
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zjistí-ti objednatel, že zhotovitel pľovádí dílo v ľozporu s předmětem plnění, je
opľávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel tyto zävady odstľanil a đílo pľoveď
řádným způsobem. Jestliže zhotovítel neodstľaní ýto závađy ani v příměřené lhůtě a
postup zhotovitele by jeđnoznačně vedl k pođstatnému porušení smlouvy, má
objeđnatel pľávo od smlouvy ođstoupit.

zhotovitel zodpovídá za škody na nemovĺtosti, kteľé způsobí svou ěinností nebo
nečĺnností sám nebo s ním spolupľacující subjekt, s nímž pľovádí pľáce podle tétłl
smlouqy, a je povinen Ęrto škody objednateli nahľadit, a to především uvedením
vpřeđešlý stav, přičemž tyto pľáce nebudou považovány za vícepľáce.

Zhotovĺtel pľohlašuje, źe je na celou dobu pľováđění đíla pojištěn proti případným
škođám, kteľé by mohl způsobit svou činností đo ýše plnění r mil. Kč. Doklad o
pojíštění je zhotoütel povĺnen přeđložit objednateli nejpozđěji přĺ podpisu smlouvy.
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposĘtnutí součinnosti k uzavření smlouvy
a opľavňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy o dílo.
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VII. Smluvní pokuĘv

obě smluvní stľany se đohoďy na následujících smluvních pokutách:

1. Vpřípadě pľođlení súhľadou peněätého plnění je objeđnatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve ýši o,!%o zđlužné částĘ zakaźđý đen prođlení.

2. Buđełi zhotovitel v pľodlení s plněním teľmínů pľovádění díla sjeđnaného ve
smlouvě, je povĺnen zaplatit objednatelí smluvní pokutu ve ýši o,l %o z ceny dila za
každý i započaý den pľođlení.

3. Pokuđ zhotovitel neodstľaní ľeklamovanou vađu ve sjednaném teľmínu, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.ooo'- Kč za kaŽđou reHamovanou vadu, u níž je
vpľoďení a zal<aźdý đen pľođlení. Náľok na náhľadu škođy není ustanovením o
smluvní pokutě đotčen.

VIil. Ođstoulrení od smlourry

ođ smlouvy lze odstoupit pouze v případech, kteľé stanoví smlouva nebo občansĘ
zákoník.

IX. Závěľeěná ustanovení

Tlrto smlouvu lze měnit porrze formou písemných đođatků odsouhlasených oběma
smluvními stľanami.

Tato smlouva se uzavíľá na dobu neuľčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtĺscích. Po podpisu si každá ze
smluvních stľan ponechá đvě ryhotovení.

NenĹlí touto smlouvou ýslovně upľaveno jinaĘ říđí se vztahy mezi smluvními
stľanami ustanovenímĺ zákona č., Bglzoĺz Sb., občansĘ zákoník, a dalšími obecně
platnými pľávními předpisy a techniclcými noľmamí, v platném znění.

5. Smluvní stľany se zavazují chovat se tak, aby nepoškođĺý dobľé jméno a opľávněné
obchodní zájmy dľuhé stľany.

1.
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Sm]uvní stľany nepovažují skutečnosti uveđené vtéto smlouvě za obchodnĺ tajemství
ve smyslu_ustanovení $ 5o4 zákona č,. $glzalz Sb., občansĘ zákoník, vplatném
znění, a ĺnfoľmace ve smlouvě neoznačují za drlvěľné ,łavazajĹse však, že je nebudou
zveĘňovat bez písemného souhlasu dľuhé smluvní stľany. Poľušení tohoto závazku je
pod smluvní pokutou ve výšĺ !o/o z eěľry díla za každý takoý případ, splatnou do 3o
dnů ode dne doľučeníjejího vyúčtovánĺ. Náľok na náhľadu škóđy není ustanovením o
smluvní pokutě dotčen.

Bez jakékoJiy {j*y ujednání předchozího odstąvce smluvní strany uđělují svolení ke
zpřístuplrění skutečností a infoľmací vtéto smlouvě, zejména vô smyslu zákona č.
lo6/1999 Sb., o svoboclném přístupu kinfoľmacím, vplaťném znění, a jejich
ľřípąđnýryu zveřejnění bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek, jakož i
požadavků zákona č. :,3.4/zoĺő Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném żnění, a
La zveřejlění infoľmací o zadanýeh veřejných zakązkách podle zákôna č. 34o/zor5
Sb., o registľu smluv.

obě stľany pľohlašují, že zněnĺ této smlouvy o đílo je skuteěným pľojevem jejich pľavé
a svobođné l"ůle a že smlouva nebyla sjednána vtísni, ani- za jednostíanně
nevýhođných podmÍnek. Na důkaz souhlasu připojují obě smlurĺrí stľanývlastnoľučnĺ
podpisy svych odpovědných zástupců.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v ľegistľu smluv.

Y Pľaze, dne 3 1 _ĺ]ĺl- 7021

za zhotovitele

Přílohy: r. Rozpočet na ťrdľžbu zeleně

6.
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Rozpočet na údľžbu zeleně

Lokalĺta : Letobľádek Hvězda
Hájenka v aľeálu obory
Villa Pęllé, Pelléova 20

Sopis nľací na obiektech
Letohrddek Ilvězda :

Duben _ říjen : sekání trávníku 1-2x měsíěně
postřik cestiöek pľoti plevelu 2x za sezonu
hnojení távníku 3x za sezonu

Listopad : s}ľabání navátého listí z trávníku a cestiěek

Hójenlra. Villa Pellé. Pelléova 20 :

Duben : veľtikutace tľávnÍku
hnojení travníku a výsadeb
sekání trávníku
Íeztwalekakeřů
pletí výsadeb

Květen_ říjen : sekáĺrí tľávníku
bnojení trávníku
ošetření ľostlin
pletí výsadeb

Listopad : odstranění spadaného listí
ošetření ľostlin
pletí výsadeb
zazimovánízafuady

Kľomě qýše uvedeného zahľnuje ridľŽba zafuady případné postřiky proti choľobám a
škůdcům, úklid cestiěek a zpevněných ploch a odvoz veškeľého odpadu.
Vysekaní náleťů v aľeálu míčovny bude pľovedeno v ľámcí údľŽby zeleně bez navýšení ceny.

Paušálnĺ cena za měsíční údľžbu
Letohľádek Hvězda a Hájenka : 12 000,- Kč/měsíc
Villa Pellé' Pelléova 20 : 8 000,- Kělměsíc
Vegetační sezona od dubna do lĺstopadu

Celková cena z8 roční údľžbu zeleně : 160 000'_ Kč
DPHzlvo:33 600'- Kě
Celkovĺ{ cena včetně DPH : 193 600'- Kč

Cenovou nabídku na úđľžbu zeleně připľavila fiľma : ALEŠ KRoCZAK
Zaluadnícké služby

Milý 4,270 54 Revničov

v Milý dne29.3.202l




