
Statutární město Ostrava S n] 10uva

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Smlouva inominátní

oploceni hřiště na Bedřišce

Smluvní strany:

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, starosta

IČO: 00845451, evidenční číslo 10

DIČ: CZOO845451

bankovm’ spojení : Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu: 27-1649321399/0800

osoba oprávněnajednat ve věcech realizace smlouvy:

Ing. Vojtěch Potocký, vedoucí odboru místního hospodářství

Mgr. Daniel Michalík, Dis. referent odboru místního hospodářství

(dále jen „objednatel“)

2. Spolek N.O.B.L

se sídlem: Bedřišská 367/18, 709 00 Mariánské Hory a Hulváky

zastoupen: Jan Žemba, předseda

IČO: 22871934

Zmocněnec kjednání Eva Lehotská, účetní

tel.:

e-mail:

(dálejen „spolek“)

Článek 1. Základní ustanovení a účel smlouvy

l. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí obecnými

ustanoveními k závazkům dle občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje jsou správné a pravdivé. V případě jejich změny jsou

smluvní strany povinny bezodkladně druhou stranu informovat.

3. Spolek prohlašuje, žeje odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

4. Spolek potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění a že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní ajiné podmínky nezbytné kjeho realizaci a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, kteréjsou nezbytné pro realizaci plnění.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Spolek se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu oplocení kolem

budovaného dětského hřiště v osadě Bedřiška v Ostravě — Mariánských Horách, a to na pozemku

parc. č. 337/5, k. ú. Zábřeh-Hulváky (dálejen „oplocení“) v délce přibližně 67 metrů.

2. Objednatel se zavazuje oplocení převzít.

3. Umístění oploceníje blíže specifikováno situačním výkresem, který je přílohou této smlouvy.

4. Plněním se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech terénních a stavebních, montážních prací
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a konstrukcí oplocení.
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5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Spolek prohlašuje, žeje obeznámen s místními

podmínkami v místě plnění, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených

touto smlouvou.

6. Spolek provede oplocení použitím materiálů a dílů, které dodá objednatel. Soupis předaného materiálu

je přílohou č. 2 této smlouvy. O předání matriálu spolku bude vyhotoven protokol s podpisem spolku,

kterým stvrdí kvalitu a množství materiálu dle přílohy č. 2.

7. Spolek je povinen využít materiál dodaný objednatelem předvídaným způsobem a není oprávněn bez

souhlasu objednatele se od způsobu provedení oplocení odchýlit. V případě, že materiál nevyužije

spolek v plném rozsahu, je oprávněn si zbytek materiálu ponechat, avšak může jej využít pouze pro

případné opravy oplocení.

8. V případě, že předaný materiál nebude dostatečný k provedení oplocení, co se kvality a množství týká,

je objednatel povinen pořídit další materiál, který obstará po dohodě se spolkem na své náklady.

- Iánek |||. Vlastnické právo a nebezpečí škody na oplocení

1. Vlastníkem oplocení je od počátku plnění smlouvy objednatel. Vlastnické právo kjakékoliv

dokumentaci, tvořící součást plnění, přechází na objednatele jejím převzetím.

Nebezpečí škody na oplocení nese spolek po dobu následujících 2 let od jeho převzetí objednatelem.

Plnění spolkuje splněno, je—li oplocení převzato objednatelem bez vad a nedodělků.

4. Jestliže v průběhu provádění oplocení dojde k poškození materiálu dodaného objednatelem, je spolek

povinen obstarat na svůj náklad materiál stejné kvality a kvantity.
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Článek IV. Protiplnění

Spolek se zavazuje plnit dle smlouvy bezúplatně.

Článek V. Jakost oplocení

]. Spolek neodpovídá za jakost a kvalitu materiálu předaného objednatelem, ale odpovídá za kvalitu

provedení oplocení, zejména za řádné umístnění plotových sloupků a řádné uvázání pletiva tak, aby

mohl plot sloužit svému účelu po dobu následujících 2 let ode dne převzetí. Spolek se zavazuje k tomu,

že celkový souhrn vlastností provedeného oplocení bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby.

2. Spolek se zavazuje udržovat na převzate'm staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vznikléjeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

Článek VI. Vady oplocení

1. V případě zjištění vady oplocení v době 24 měsíců ode dne převzetí plnění, je spolek tyto odstranit

bezúplatně do 30 dnů ode dne doručení oznámení objednatele o zjištění vady.

Článek VII. Doba plnění

Spolek se zavazuje provést oplocení do 120 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Článek VIII. Sankční ujednání

l. Vpřípadě prodlení spolku splněním svých povinností dle této smlouvy je objednatel oprávněn

od smlouvy odstoupit.

2. Neprovede-li spolek včas odstranění vad, objednatel je oprávněn oplocení opravit, přičemž spolek je

povinen uhradit náklady objednatele na provedení oprav.
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3. V případě odstoupení od smlouvy je spolek povinen vrátit všechen materiál objednateli.

Článek IX. 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. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

3. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž obj ednatel obdrží tři a spolek jedno vyhotovení.

4. Spolek nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

osobě.

5. 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.

6. Nedílnou součástí smlouvyjsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Situační nákres

Příloha č. 2: Soupis materiálu

Článek X. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na své 47. mimořádné schůzi konané dne 20. 7. 2021 pod č. usnesení 2290/RMOb-MH/1822/47
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V Ostravě dne 26. 7. 2021   

    
za objednatele Í za spolek

Mgr. Patrik Hujdus

starosta městského obvodu
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