SMLOUVA o DÍLO
zákoníku, mezi :
uzavřená podle § 536 a násl. I.Obchodního
,
Smluvní strany
1.1 Městská část Praha 17, se sídlem Žalanského č. 12/291, Praha 17, pošta 163 02 Praha 6 —

Řepy
Zastoupená : p. Vlastíslavem Fenclem, starostou

IČO ; 002 312 23
Bank, Spoj. : Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 6, č. u. 2000 700 399/0800
( dále jen „ objednatel “)
a

1.2 Fyzická osoba : Otakar CHLÁDEK-sadovnícký & zahradnický servis Praha 6
Za Teplárnou č.p, 840 „161 00 Praha 6 — Ruzyně ,

Zastoupené ; Otakarem Chládkem

IČO : 131114 51
Reg.

; žo - ÚMČ Praha 6, ev. č. 310006 - 011002003

Bank. spoj. :

, č. (1.

(dále jen „ zhotovitel “)

Zástupci obou smluvních stran prohlašují, “že jsou způsobilí kprávnim úkonům a po
vzájemném projednání a shodě uzavírají smlouvu v tomto znění :
11.
Předmět a účel smlouvy
11.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a na sve' nebezpečí a podle
podmínek ujednaných touto smlouvou bude pro objednatele celoročně zajišťovat dodávku
prací, které spočívají vceloroční údržbě veřejné zeleně a veřejných pěších komunikací a
prostranství určená pro pěší, která jsou umístěna na pozemcích obce Praha, katastrální území
Řepy, včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu ( Pozn. dále jen „ dílo ).
11.2 Dílo bude prováděno na celkové výměře, která činí u :
a) travnaté plochy 20,86 ha,
b) plochy osázené keři 4 ha,

c) plochy, kteráje určena pro veřejnou pěší komunikací - veřejná prostranství - 10,5 ha.
11.3 Situace, rozsah prací a rozměry veřejné zeleně a veřejných pěších komunikaci a
prostranství určená pro pěší, na kterých bude zhotovitelem dilo prováděno, jsou podrobně
specifikovány v této smlouvě, dále v zadávací dokumentaci ( Pozn. např. v technické
zprávě) a v nabídce zhotovitele ze dne 31 12, 2003, here společně tvoří přílohu č. 1 a jsou
nedílnou součástí této smlouvy
114 Pro výklad této smlouvy se veřejnou zelení zejména rozumí sady, parky, lesoparky a

jejich travnaté plochy, sídlištní a uliční zeleň a jejich travnaté plochy apod. veřejnou pěší
komunikací a prostranství se pro výklad této smlouvy zejmena rozumi, např. chodníky, stezky
pro cyklisty a veřejná prostranství určena pro pěší apod.

II.B Objednatel se touto smlouvou zava
zuje zaplatit za zhotovené dílo cenu
plnění a dílo
provedené podle této smlouvy převzít.
II 6 Tato smlouva je uzavřena na základě
veřejné sout

ěže, která byla zadavatelem vyhlášena
formou obchodní veřejné soutěže v obchodním věst
níkupod značkou 18 23 55/2003 dne 3.11.2003
a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 5.2.
2004, č.j. H/04/00351 [.

II.7 Účelem této smlouvyje vymezit podm
ínky, povinností a vztahy obou smluvníc
h stran pro
provádění díla ujednane'ho podle této smlouvy.
III.
Cena díla

III.I Cena plnění za provedení díla je
smluvními stranami Ujvednána na základě
cenové
zpracované zhotovitelem na základě
shora uvedené veřejné soutěže, která
tvoří
přílohu č. 2 aje nedílnou součástí této smlouvy,
přičemž cena plnění činí :
nabídky

v ročním objemu

a) celkem bez DPH ..............................
.................................... 4.343.6lO,ISI<č,
b) DPI-I5% ........................................
................................... 2l7.l80,51l(
č,
c) celkemvčetněDPI—I„.........,.....„.........._
.................„............4.560.790,66Kč.
III.2 Cena díla byla ujednána jako smluvní
podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v plat
ném
znění, jako nejvýše přípustná — maximální.
III.B Cenu díla, jak v této smlouvě ujednáno,
je možno překročit :

a) jen v případě, pokud bude nutno prov
ést, a to s ohledem na vegetační a meteorol
ogické
podmínky daného roku, další — vyšší obje
m prací, jak v této smlouvě uvedeno, které
zadávací dokumentace nepředpokládá ( Pozn
. zejména vpřípadě, pokud bude nezbytně
nutné zvýšit četnost prací, jak v této smlouvě
ujednáno ),

b) při změně sazby daně z přidané hodnoty,
c) jestliže roční inflace bude vyšší než IO
% oproti roku minulému
III 4 Cena díla, jak v této smlouvě ujed
náno, může být nižší jen v tom případě,
pokud budou
provedeny práce, jak v této smlouvě
ujednáno, a to s ohledem na vegetační
a
mete
orologické
podmínky daného roku, v nižším objemu
( POZn zejmena vpřípadě, že se sníží četn
05t prací,
jak v této smlouvě ujednáno ).

IIIS Novou cenu plnění je možno přek
ročit nebo snížit způsobem, jak v této smlo
uvě
ujednáno, jen na základě vzájemné dohody
obou smluvních stran, která bude proveden
a
formou písemného očíslovane'ho dodatku k
této smlouvě.
IV,
Doba plnění
I\' 1 Tato sml0uva se uzavírá na dob
u neurčitou.

IV.2 Smluvními stranami bylo ujednáno, že zimní
údržba pozemních komunikací, jak
v předmětu této smlouvy uvedeno, se zahajuje
vždy dnem 15. 11. a končí 31. 3 příslušného
kalendářního roku (Pozn. dálejen „ zimní obdob
í “ ).

1V3 Zhotovitel je povinen při provádění díla, jak v
této smlouvě ujednáno, se řídit plánem
zimní údržby komunikací, který tvoří přílohu č. 3 aje nedíl
nou součástí této smlouvy
V.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

V. 1 Pokud bude objednatel v prodleni s úhradou
příslušných faktur, které mu zhotovitel
předloží

k zaplacení, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodl
ení ve výši 0,05 %, který bude

vypočítán z příslušné dlužné částky.

V.2 Zhotovitel se zavazuje objednateli platit smlu
vní pokutu vtěch případech, kdy poruší
ujednání této smlouvy, přestože byl na porušení této
smlouvy objednatelem nejméně jednou

písemně upozorněn, přičemž nezjednal nápravu.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že
bude objednateli platit smluvní pokuty ve výši :

a) lOOO,-Kč za každý den v případě, že je v prodlení s plněn
ím díla,
b) SOOO,-Kč za každý objednatelem zjištěný jedno
tlivý případ, kdy zhotovitel řádně ( Pozn.
tzn. pravidelně ) nepovede deník o zimní údržbě
komunikací nebo vněm bude uvádět

nepravdivé údaje, popř. k posypu komunikací užije jiný
posypový materiál, než jak v této

smlouvě ujednáno,

c) 2.000,-Kč za každý objednatelem zjištěný jedno
tlivý případ, kdy ze strany zhotovitele
došlo k porušení této smlouvy a příslušných obec
ně závazných nebo jiných právních
norem, které se vztahují kpředmětu této smlo
uvy ( Pozn. např. zákon o pozemních
komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky, popř.
obecně závazné vyhlášky hlavního města
Prahy apod. ).

V3 Smluvnim stranám vzniká právo na náhr
adu škody způsobené porušením smluvní
povinnosti, na kterou se vztahuje i smluvní pokut
a, a to v rozsahu škody převyšující částku
smluvní pokuty.

VI
Platební podmínky

V1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že
jím vystavené daňové doklady(dále jen
„ faktury “ ) budou obsahovat náležitosti, které jsou
stanoveny obecně závaznými právními

předpisy.

VI.2 Úhrada faktur bude objednatelem prováděna jen
na základě zápisu o předání a převzetí
díla a dále objednatelem schváleného pracovního
výkazu, který bude tvořit vždy přílohu
příslušné faktury. Pracovní výkaz, jak vtomto odsta
vci uvedeno, musí obsahovat soupis
skutečně provedených prací a materiálu, který byl
ke zhotovení díla použit, a dále jméno a
příjmení osob oprávněných jednat ve věcech
této smlouvy, jejich podpis, razítka obou
smluvních stran a datum
úkonu.

V1 3 V případě, že při přejímacím řízení budou zjištěny jakékoliv vady a nedostatky, anebo

jakékoliv nedodělky, pro které objednatel odmítne dílo převzít, stanoví se vzápisu způsob a
termín jejich odstranění, popř. dohotovení. Předání díla

a jeho převzetí se zopakuje a

kúhradě příslušné faktury dojde až po odstranění zjištěných vad a nedostatků, anebo
nedodělků.
—
V1.4 Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci 1x měsíčně, a to vždy po ukončení příslušného
kalendářního měsíc, ve kterém bylo dílo splněno.

V1.5 Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že faktury, které mu předloží zhotovitel
kúhradě, zaplatí nejpozději do l4-ti kalendářních dnů od doby, kdy prokazatelným
způsobem bude faktura doručena do sídla objednatele.

V16 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem na základě této smlouvy bude obsahovat
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli a ten fakturu

podle charakteru nedostatků bud’ opraví nebo vystaví novou. U opravené nebo nové faktury
běží nová lhůta splatnosti.
VI.7 Objednatel zhotoviteli neposkytuje zálohy.
VII.

Misto plnění

VII.1 Místem plnění je obec Praha, katastrální území Řepy.

VIII.
Dodací podmínky

VIII.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že dodávku prací ( Pozn. údržbu ), ujednano
u
podle této smlouvy, bude provádět v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentaci veřejné
soutěže a vsouladu spříslušnými obecně závaznými nebo jinými technickými právními
předpisy, které se vztahují k předmětu této smlouvy, zejména pak bude dodržovat obecně

závazné právní předpisy, které se vztahují kzajištění schůdnosti místních komunikací a
udržování čistoty na území hlavního města.

V1112 Zhotovitel svou činností, tj. ujednané podle této smlouvy, řádným způsobe
m zajistí

provádění údržby veřejné zeleně, dále zimní údržbu veřejných pěších komunikací a veřejná
prostranství, kam např. patří chodníky, stezky pro cyklisty a veřejná prostranství určená pro
pěší apod. ( Pozn. dále jen „ pozemní komunikace “ ), přičemž při provádění díla zhotovitel
postupuje v souladu s touto smlouvou a v souladu s příslušnou objednávkou, kterou mu
předloží oprávněný zástupce objednatele.
V1113 Zhotovitel je pokyny objednatele vázán jen vtěch případech, které mu budou
oprávněným zástupcem objednatele prokazatelným způsobem oznámeny. Pokyny
oprávněného zástupce objednatele musí být vsouladu spodmínkami ujednanými
touto
smlouvou, dále musí být v souladu

s podmínkami

zadání veřejné soutěže a v souladu s

příslušnými obecně závaznými právními předpisy, přičemž při splnění podmínek, jak
v tomto
odstavci ujednáno,

mají pokyny oprávněného zástupce objednatele

ujednáními, jak v této smlouvě uvedeno.

přednost před

použitého materiálu můze být
současně i zápisem o předán
í a převzetí díla, pokud s jeh
obsahem bude oprávněný zástup
o
ce objednatele souhlasit.

VIII.6 Způsob provedení prací
při údržbě zelených ploch je sta
noven v katalogu ,, Popisů a
směrných cen stavebních prací
který je vydáván Ustavem racion
alizace ve stavebnictví
(Pozn. „ URS Praha “ ).

a) odstraňovat sníh mechanick
ým nebo ručním způsobem,
b) posypávat povrch zdrsňujíc
ími hmotami ( Pozn. posypovým
i inertními materiály ),
c) odklízet sníh složený zejmén
a v hromadách na okraji chodní
ku při vozovce apod.
pozemních komunikací, zejmén
v'vl
a nejdůležitej
smh chodníků a nejdůležitějšíc
pěší, zejména v místech s vel
h přechodů pro
kou frekvenci.

VIIIIO Napadne-li snih vno
ci ( Pozn. tj. od 20.00 hod
in do 07.00 hodin ), musí
schůdnost na pozemních kom
být
unikacích a veřejných prostr
anství určených pro pěší zaj
nejpozději do 07.00 hodiny
išt
ěna
ranní, pokud vněkterých
případech není touto smlouv
stanoveno jinak. Při trvalé
ou
m sněžení musí být podle
potřeby provedeno očištění
komunikací i několikrát denně.
a posyp
VIII.]l Zhotovitel je podle
této smlouvy

povinen sypké materiály umí
komunikacích a veřejných prostr
stěné na pozemních
anství určených pro pěší apod.,
zaji
stit
roznášeny větrem, vodou nebo
talg aby nemohly být
jinak.
VIII.]2 Úklid pěších pozemn
ích komuni

kací, veřejných prostranství
určených pro pě'í a
spojovacích chodníků kdomům
bude zhotovitelem prováděn zam
ete
ním vcelé jejich šíři.
Závady ve schůdnosti místní
ch komunikací a přechodů pro
chodce se odstraňují v celé jej
šíři a délce, není-li dále v této sml
ich
ouvě uvedenojinak.

VIII. 13 Závady ve schůdnosti
místních pozemních komunikac
í, pokud vznikly náledím neb
sněhem, se odstraňují odmete
o
nim nebo odhrnutím sněhu,
oškrábáním zmrazků a pos
zdrsňovacímí materiály. Sníh
ype
m
je nutno odstraňovat tak, aby
nedošlo kjeho ušlapání a

přimrznutí k povrchu pozemní komunikace. Rozb
ředlý sníh je třeba z pozemní komunikace
odstranit,

VIII. 14 Při odmetání a odhrnování sněhu se sníh odstraní
bez zbytkové vrstvy až na povrch na
okraji chodníku při vozovce, přičemž nesmí být
"ztížena jeho nakládka přihrnutím ke
stromům, nebo sloupům veřejného osvětlení, nesmějí
být zataraseny přechody pro chodce
přes pozemní komunikace ( Pozn. vozovky ), přec
hody a sjezdy do objektů a poklopy,
sloužících jako přístupy kinženýrským nebo jiný
m sítím a zařízením uloženým pod

povrchem komunikace.

VIII.15 Závady ve schůdnosti se odstraňují na těch
částech chodníků, které slouží výhradně
k chůzi, a to :
a) u chodníků, které jsou širší než 2 rn v šíři nejméně
1,5 m,

b) u chodníků, které jsou široké do 2 m v šíři nejméně
1 m,
c) u chodníků, které jsou široké do 1 m se odstraňují
záva

dy pouze všíři chodníku bez

obrubníku ( Pozn. na těchto chodnících se sníh shrab
uje k obrubníku ).

VIII.16 Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují
na těch částích chodníků, které slouží
k chůzi a současně jako zastávka veřejné linkové dopr
avy v celé šíři chodníku.
VIII.17 Při zimní údržbě chodníků a veřejných pěšíc
h komunikací a prostranství, jak v této
smlouvě ujednáno, je zakázáno k posypu použí
t chemické rozmrazovací materiály, např.
chlorid sodný, chlorid vápenatý apod., škváru a popel
.

VIII.18 Není-lí

možné, vzhledem ke stavebnímu stavu poze

mní komunikace nebo
z povětrnostních důvodů očistit pozemní komunikaci
až na její povrch, provede se v prvé fázi
zmírnění následků závad ve schůdnosti a teprve
následně jeho odstranění — dočištění.
Vmez

idobí bude pozemní komunikace ošetřena
posypovými materiály tak, aby byla
bezpečně schůdná.
VIII.19 V mistech a na chodnících používaných
jako nástupní a výstupní prostory městské
hromadné a linkové dopravy je zakázáno shrno
vat sníh způsobem, který by ohrozil
bezpečnost nebo znemožnil nástup a výstup cestujícíc
h.
VIII.2O V mistech, kde je na pozemních komu
nikacích ( Pozn.

chodnících, schodištích,
cestách, lávkách pro pěší apod. ) instalováno zábradlí
na podporu bezpečného pohybu chodců,
se závady ve schůdnosti odstraňují nejdříve v místech
u zábradlí.

VIII.21 Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují
nejdříve na přístupech ke vchodům do
objektů a v přístupech u přechodů pro chodce.

VIII.22 Nastane-lí závada ve schůdnosti pozemní
komunikace vdobě od 07.00 hodin do
20.00 hodin, nesmí být
hodiny.

doba od jejího vzniku do doby zahájení jejího
odstraňování delší než 2
.

VIII.23 Nastane-li závada ve schůdnosti pozemní
komunikace, které slouží jako přístupové
k objektům zdra

votnických zařízení, škol a kulturních zařízení,
městské ( veřejné ) hromadné
autobusové a linkové dopravy ( Pozn. např.
vlakovým a autobusovým nádražím apod. )
a
přístupů k nim, pěších zón, schodů a přechodo
vých lávek, nesmí být doba odjejího vzniku do

doby zahájení j jího odstra

ňování delší než 4 hodiny, a
to po dobu 24 hodin denně. Ve
výkresové části plánu zimní údržby
komunikací ( Pozn. dále jen ZUK
), který je uveden
vpříloze č, 3, která je nedílnou
součástí této smlouvy, jsou tyto
komunikace označeny
červenou barvou.

VIII.24 U pozemních komunikací,
kteréjsou uvedeny v příloze č. 3,
kteráje nedílnou součástí
této smlouvy, a které jsou jme
novitě uvedeny i v příloze pří
slušné vyhlášky vydané
Magistrátem hl. města Prahy o
vymezení úseků místních komuni
kací, na kterých se
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost ods
traňováním sněhu a náledí, se údržba
neprovádí. Tyto
pozemní [komunikace ( Pozn. motori
stické a nemotoristické ), které jso
u ve výkresové části

VIII.25 Vpřípadě vzniku záv

ady ve schůdnosti způsobené
povětrnostními podmínkami a
jejich důsledky, např. při kalami
tním stavu, bude závada ve sch
ůdnosti, u pozemních
komunikací označených v plánu
ZÚK červeně, zmírněna tak, aby
poz
emní komunikace byly
schůdné při zvýšené opatrnosti. Po
zlepšení povětrnostních podmínek
budou komunikace
ošetřeny v souladu s touto smlouv
ou a v
souladu s příslušnými obecně záv
aznými nebo jinými
'

právními předpisy.

VIII.26 Ostatní pozemní komuni
kace musí být ošetřeny tak,
aby jejich schůdnost byla
zajištěna do 8 hodin od doby zjiš
tění závady ve schůdnosti.

z prodlení.

IX.
Ostatní ujednání

IX.l Zhotovitel prohlašuje, že je
řádně registrován vpříslušném
obchodním nebo jiném
obdobném rejstříku jako podnikate
l, přičemž předmět jeho činnosti
sou
hlasí s činností, kterou
bude poskytovat podle předmětu této
smlouvy.
smlouvy bude pojištění zhotovite
le pro případ vzniku škody objedn
ateli nebo třetí osobě,
která by mohla být způsobena při
plnění této smlouvy zaměstnanci zho
tovitele.
IX.3 Objednatel prohlašuje, že
ke vše

l

m komunikacím, jak vtéto smlouv
vrámci své přenesené působnost
ě ujednáno, má
i právo hospodaření, popř. vyk
onává práva vlastníka.

IX.4 V případě, že při činnosti, která bude zhotovitelem prováděna na základě této smlouvy,
vznikne jakákoliv škoda na majetku nebo zdraví třetích osob, popř. dodávka prací ujednaná

podle této smlouvy nebude provedena v potřebné kvalitě, je povinností zhotovitele takovou
škodu poškozenému neprodleně uhradit, a to i bez pisemné výzvy objednatele nebo
poškozené osoby.

'

IX.5 Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel při provádění díla ujednaného podle
této smlouvy, je povinen zabezpečovat na všech komunikacích, jak v této smlouvě uvedeno,
čistotu tak, aby na nich byl zajištěn bezpečný a plynulý provoz.

IX.6 Ke dni platnosti a účinnosti této smlouvy zhotovitel přebírá za objednatele veškerá

práva, ale i povinnosti, které vyplývají z příslušných obecně závazných nebo jiných právních
předpisů pro vlastníka a správce komunikaci.
IX.7 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že dílo ujednané podle této smlouvy bude

provádět v souladu s příslušnými technickými nebo jinými právními předpisy, přičemž bude
zejména dbát na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
IX.8 Pro výklad této smlouvy se za zdrsňovací posypový materiál považuje čistý materiál, a
to písek nebo drť, přičemž zrnitost zdrsňovacich materiálů musí být v rozmezí 0,5 mm až 8
mm. V žádném případě nesmí zdrsňovací materiál obsahovat částice menší než 0,3 mm nebo
větší než 16 mm.
IX.9 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že povede denik zimní údržby ( dále jen
„deník“), který bude obsahovat jméno a příjmení příslušných vedoucích zaměstnanců
zhotovitele odpovědných za zimní údržbu a telefonické spojení. Dále bude deník obsahovat
stručný popis průběhu provádění zimní údržby s tím, že budou uvedeny místo, dny a hodiny,

tj. kdy, kde a kým a vjakém pořadí bylo provedeno zajištění schůdnosti pozemních
komunikací a prostranství určená pro pěší apod.

IX.IO Zhotovitel prohlašuje, že se ke dni podpisu této smlouvy seznámil se stavem

komunikací a jiných prostor, kde bude dílo prováděno aje si vědom toho, že vprůběhu
provádění díla podle této smlouvy nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek,
jak v této smlouvě ujednáno, které mohl zjistit při seznámení, např. s písemnými podklady

nebo místy, kde bude dilo prováděno.
IX.1 l Smluvnimi stranami bylo ujednáno, že veškeré informace, které si navzájem poskytnou,
a které vyplývají i z této smlouvy, jsou označeny jako důvěrné a žádná ze smluvních stran
není oprávněna je poskytnout třetí osobě ani použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.
Výjimku tvoří poskytování informací, ke kterým je objednatel, a to podle příslušných obecně
závazných právních předpisů, povinen.

IX.12 Před zahájením období zimní údržby komunikací, jak vtéto smlouvě ujednáno,

zhotovitel sám zajistí potřebné množství, sortiment a uložení posypových materiálů. Zajistí
také přípravu strojů určených pro takovou údržbu.

IX.13 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že zajistí rozmístění informačních tabulek na
úseky komunikací, kde se neprovádí zimní údržba vtermínu do 15. 11. příslušného
kalendářního roku, ve kterém podle této smlouvy bude provádět zimní údržbu, přičemž

vznikne jakákoliv škoda na
majetku nebo zdraví třetích
osob, popř. dodávka prací
podle této smlouvy nebude
ujednaná
provedena v potřebné kvalit
ě,
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škodu poškozenému neprodlen
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poškozené osoby.
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IX,12 Před zahájením období
zimní údr

žby komunikací, jak vtéto
zhotovitel sám zajistí potřeb
smlouvě ujednáno,
né množství, sortiment a ulo
žení posypových materiálů
také přípravu strojů určený
. Zajistí
ch pro takovou údržbu.
IX.13 Zhotovitel se touto sml
ouvou zavazuje, že zajistí roz
místění informačních tabule
úseky komunikací, kde se
k na
neprovádí zimní údržba vte
rmínu do 15. 11. příslušné
kalendářního roku, ve kte
ho
rem podle této sml
ouvy bude

provádět zimni údržbu, při
čemž

odpovídá za to, že informační tabulky budou i doplňovány, pokud budou poškozeny nebo
odcizeny Odstranění informačních tabulek se provádí až po skončení zimní údržby.

IX. 14 Po ukončení zimní údržby ( Pozn. zímního období ), nejpozději však do 30. 4. každého
kalendářního roku, provede zhotovitel úklid těch komunikací, na kterých bylo prováděno dílo
podle této smlouvy.
IX 15 Po dobu výkonu zimní údržby lze aplikovaný posypový materiál považova
t za

preventivní posyp, pokud takový účel splní s ohledem na napadanou vrstvu sněhu.
IX.16 Vpřípadě, že bude nezbytně nutné provést další práce, které jsou předmětem
této

smlouvy, zejména pak při překročení ceny plnění, budou zhotovitelem provedeny jen na
základě zvláštní objednávky, kterou učiní oprávněný ( Pozn. nebo zmocněný ) zástupce
objednatele.

X
Provádění kontrol díla

X.l Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo, které je zhotovitelem prováděno podle této
smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

X.2 Jménem objednatele je oprávněn nahlížet do. deníku a kontrolovat 'dílo způsobem, jak
v předchozím odstavci uvedeno, Odbor životního prostředí a dopravy Uřadu městské
části
Praha 17.
X3 Osobou, která je oprávněna jednat ve věcech této smlouvy a činit zápisy do deníku
je
vedoucí odboru, jak v předchozím odstavci uvedeno, nebo jím písemně
pověřený
zaměstnanec odboru.

XI
Zánik smlouvy
XI.l Tato smlouva zaniká :

a) výpovědí,
b) dohodou smluvních stran, která musí být učiněna písemně s tím, že v takové dohodě

uvedou smluvní strany termín zániku této smlouvy,
c) na základě konkursního řízení, které zahájil příslušný soud na majetek zhotovitele,

d) jestliže zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti,
e) jestliže na majetek zhotovitele bylo zahájeno vyrovnaci řízení,

f) zánikem objednatele.
XII.
Výpověď smlouvy a výpovědní lhůta

XII.l Smluvními stranami bylo ujednáno, že tuto smlouvu je možno vypovědět písemně
bez
udání důvodu.

X112 Touto smlouvou je ujednáno, že výpovědní lhůta činí osm měsíců a počítá se
od prvého
dne měsíce následujícího po doručení výpovědi do sídla objednatele nebo zhotovit
ele, jak
v této smlouvě uvedeno.

X111.
Závěrečná ustanovení

X1111 Tato smlouva nabývá
platnosti a účinnostidnem,
kdy byla podepsána oprávněný
mi

zástupci obou smluvních str
an

X1112 Tuto smlouvu lze
měnit nebo doplňovat jen
na základě písemné dohody
podepíší oprávnění zástupci
, kterou
obou smluvních stran.

XIII.3 Právní vztahy tou
to smlouv

ou neupravené, právní
poměry znich vznikající
vyplývající, se zejména řídí
&
zák. č. 513/1991 Sb., Obchod
ní
m
zákoníkem vplatne'm znění
těmi obecně závaznými
nebo jinými právními pře
a
dpi

sy, které mají vztahk tét
( Pozn např, zákon o poze
o smlouvě
mních komunikací, jeho pro
vad
ecx právní předpisy, popř.
obecně závazné vyhlášky vy
příslušné
dané Magistrátem hl, města
Prahy apod. )„
XIII.4 Práva a povinnosti
vyplývající ztéto smlouv
y přecházejí na právní nás
smluvních stran.
tupce obou
X1115 Smluvní strany prohla
šují, že si tuto smlouvu pře
četly, že byla uzavřena po
projednání a shodě, podle
vzájemném
jejich pravé a svobodné vůl
e, určitě, vážně a srozumite
v tísni za nápadně nevýhodn
lně, nikoliv
ých podmínek.
XIII.6 Autentičnost této sm
louvy potvrzují obě smluvn
í strany svými podpisy.
X1117 Tato smlouva byl
a vyhotovena ve pěti ste
jnopisech, všech s platno
přičemž objednatel obdrží
sti originálu,
stejnopisy tri a zhotovitel
stejnopisy dva.
VPraze dne 4. 3. 2004
V Praze dne 4, 3. 2004

za objednatele)
( za zhotovitele

