
sMLoUvA o uír,o
uzavřená podle v souladu s občanským zákoníkem (zákon č.89l2Dl2 Sb., ve znění všech

pozdějších předpisů)

zhotovitel:
Xylem s.r.o.

se sídlem: Novohospodská 135, Přibram IY,26101 Pffbram
identifikační číslo: 246 78228
DIč: CZ24678228
yedená v obchodním rejstřiku u Městského soudu v Praze pod sp. m. C 165447
zastoupená jednatelem Rudolfem Romem
bankovní spoj ení :234 27 27 38 l 0600
email: xylemsro@gmail.com

na straně jedné jalrnžto Zhotovitel

Objednatel:
CENTRI]M nOŽrrrrÁr, POD TŘEvtŠÍNBrv[ poskytovatel sociálních služeb
se sídlem: Na Spravedlnosti 589,262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Ičz42727219
bankovní spojení:51-809497 0257 10100 KB-Příbram
email: reditel@centrumrozmital.cz

na straně druhé jakožto Objednatel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a rohl tuto:

snlouvu o díIo
(dáejen ,,Smlouva")

uz-avíraji futo smlouvq kíerou se zhotovitelzavazljeprovést práce specifikované včlánku I.
této smlouvy a objednatel zaplatttcenu podle čláí,ku tr. této smlouvy za ádné splnění

zakázky, ato zapodmínek rlále ve smlouvě uveden;ich.
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Předmětem plnění smlouv.v je závazek Zhotovitele zajistit Objednateti ,,Sečení távy a uktid
ftavní hmoty v areáIu Objednatele.

ttarnonogran Drací - v rozsahu lx týdně na stiivajících trarmích plochách v sektorech 1-2 dle
přiložené mapy.

Cas výkonu pníce - bude probíhat v pracovních dnech ponděli ažpátskv čase od 15.00 hodin do
18.00 a v sobofu od 9.00 hodin do 12.00 hodin v ávislosti na povětrnostních podmínkách. Prostor
sektoru 2 bude v nepřítomnosti Zhotoviteli zpřístupněn předáním klíčů od brrány číslo 2. Ostatd sektor
jevolně pffstupným.

K výkonu předmětu slouv.v o dílo - budou pouávány technické prosředky spolďnosti
Zhotovitele. PHM bude brazeno Zhotovitelem.

ZavtaZovem - bude realizováno stávajícím zav|ažovacím systémem na plochách obou dotěeqých
sektoru v dle nastaveného prograrnu áotovitelem, z vodního z&oje,,stávajících detenčních nádrži".Y
případě qyčerpání detenčních náÁrži zaj istí Obj ednaúel j ej ich doplnění.

Libi@gc_gdDadu - vmiklý bioodpad z činnosti obstaratele bude ukládán ve stávajícím depofu
objednatele v sektoru 2 určeném k zetletí a získání nové zeminy, V případě naplnění depofu bude
likvidace zajištěna Zrotovitelem na jeho rrát<lady.

Sečení trávy bude r,ahájeno nejpozději do jedrroho týdne po podepsání smlouvy mezi sftanami.
Smlouva je uzavřená v souladu s občanslqim zákoníkem (zákon ě. 89/2012 Sb,, ve znění všech
pozdějších předpisů) Rozsah prací je závazrý pro celou dobu plnění zakázkl. Objednatel i
Zhotovitel soublasně prohlašují, že je dílo na ákladě shora uvedené specifikace dostatečně a
srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podob} a podmínek, které je fieba při jeho
realizaci dodržet. Zhotovitel se zavazttje provést dílo v rozsahu a době podle této smlouvy a
při dodržení podmínek pro daný předmět činnosti obvyklých, přičemž tak učiní vlasúúm
jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí.

il.
Odměna

Smluvní sfrany výslovně ujednávají, že Zhotoitel má nrárok na měsíční odměnu ve
výši r0.000,-Kč

Odměna je splatrá na základé Zhotovitelem vystavené faktury na následující období
doručená Objednateli na adresuuvedenou v ziklavi se splatností l0 dnů.



III.

Závaz,ekňlzenytouto Smlouvou se sjedn"ívá na dobu určitou a to do 31rl0,202l,

Iv.
závěrečná uiednání

Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemn mi dodatkY, PodePsan mi oběma

sffinami. Platnosti a rlčinnosti tato 
-Smlouva 

"uty"a 
poápisem ob9mlstr,anami, Smluvní

strany v slovně vylučují možrrost p.*ert zrrěny nebo dóplnení této Smlouvy vjiné než

písemné formě.

NastanouJi u někíeré ze Sfuan okolnosti bnfuící ádnému plnění ze závazfgňizeného

touto smlouvou, je povinnato bez zbytečného odkladu oznámit druhé sfraně,

TatoSmlouvajevypracovarravedvouvy'hotoveních,zntchžjednonáleŽíkaždé
smluvní shaně.

veškeré dohody učiněné p ed podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté,

pozb vají dnem p;ápi* smlouvy pťut"o.ti bez ohledu na fimkční postavení osob, které

p edsmluvní ujednálď učinily.

Tato Smlouva se ídí rlpravou dle zak. ó. č.8gl20t2 Sb., občanského zákoníku,

Veškeré ridaje a informace, kíeré si strany sdělily p i uzlvír.f .této..Smlouvy, 
jsou

považovány za arivĚme, p ičemž žádnáze sfian je nesmí 
"pfirtopnit 

Či sdělit t etí osobě ani je

pouát v rozporu s jejich ričelem pro poťeby vlastní. Porušili některá síana tuto Povinnost a

ÓUotufi-ti se tím, vydá druhé sfianě to, oč se obohatila,

V p ípadě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jak chkoliv dťrvodri

neplatne/nórie'inne, nezp rsobuje neplatnosťneričinnost ostafr ch částí SmlouvY. SmlUVní

strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jin m, odpovídajíCÍm sV n
obsalrem čeluneplatného/ne činného ustanovení.

Smluvní strany po p ečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že

Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na zžkladě jejich pravé, svobodné a vážté vťrle,

bez nátlaku na některou ze stran. Na d kaz toho p ipojují své podpisy.

postqÉovatel
Na 589

2l2Rožmrfl1oary15
ti, rrg eZg 41l, Far 3l8 679 440

V Rožmitale

Objednatel




