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OBJEDNÁVKA

Níže označené strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněná jednat: Ing. Peter Mikulenka, vedoucí investičního odboru
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

e-mail : mitura.petr@frydekmistek.cz

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru
e-mail : rek.pavel@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

TS a.s.
se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněná jednat: Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka
číslo 1076
Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300
kontaktní osoba ve věcech technických:

- dále jen zhotovitel

uzavírají a akceptují tuto objednávku na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Objednávka je
ze strany objednatele vystavena v souladu s organizačním řádem Magistrátu města Frýdku-
Místku, směrnicí QS-74-01 o postupech při zadávání veřejných zakázek.

1. Zadání - předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je závazek zhotovitele provést náhradní
výsadbu dřevin dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrou Ličkovou v lednu 2020,
rozhodnutí o uložení náhradní výsadby vydaného pod č.j. MMFM 44806/2020 dne 16.03.2020,
které je přílohou č. 1 k této objednávce, a cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.09.2021, která
je přílohou č. 2 v k této objednávce.
Jedná se o náhradní výsadbu za kácení dřevin v rámci investiční akce: „Frýdek-Místek –
odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 3 kanalizace
Zelinkovice a Lysůvky“.
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2. Celková cena zakázky 

Celková cena je stanovena na základě zaslané cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.09.2021 
a činí: 

 bez DPH DPH 21% včetně DPH 

Cena díla 50 281,28 Kč 10 559,07 Kč 60 840,35 Kč 

 
3. Požadovaný termín plnění zakázky: nejpozději do 20.12.2021  

4. Obchodní podmínky, vč. platebních podmínek  

a) Podkladem pro úhradu ceny za výkon kontrol a zápisu z nich bude faktura, která bude mít 
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými 
předpisy (dále jen „faktura“). 

b) Nezbytnou součástí faktury, příloh a dokumentace je číslo a název veřejné zakázky.   
c) Doba splatnosti faktury je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 

zadavateli.  
d) Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
e) Nárok na zaplacení díla vzniká protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků.  

 
5. Smluvní pokuty  

a) Pro případ prodlení dodavatele s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle této 
objednávky může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý 
započatý den prodlení s předáním díla. 

b) Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedené dílo na základě faktury  
dle smlouvy může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované 
částky bez DPH za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení 
objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jeho vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

 
6. Ostatní ujednání  

Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona 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, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona 
ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění 
v registru smluv dle tohoto ujednání. 
 
Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
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7. Přílohy:  

Příloha č. 1 -  rozhodnutí o kácení a náhradní výsadbě 
Příloha č. 2 -  cenová nabídka zhotovitele 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
Ve Frýdku-Místku, dne ……….  Ve Frýdku-Místku, dne ………. 

 
 
 

…………………………………   ……………………………………. 
Ing. Peter Mikulenka                                                   Ing. Jaromír Kohut 

  vedoucí investičního odboru                                     předseda představenstva   
 
 


