
é. smlouvy objednatele: 2022/01/017./H0P

SMLOUVA 0 Dim
uzavfena dle § 2586 zékona 6. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, ve znéni pozdéjéich pr‘edpisfl(déle jen ,,smlouva“) mezi témito smluvm’mi stranami:

1. statutérni mésto TFinec
adresa: Jablunkovské 160, 739 61 Tfineczastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primétorka
zéstupce pro véci technické: lng. Jana Stonawské, vedouci odboru ZPaZ

Petra Horvéthové, referentka odboru ZPaZICO: 00297313
DIC: (200297313

jako objednatel na strané jedné (déle jen ,,objednatel“)

a

2. UPG, s. r. o.

sidlem: Jablunkovské 407, 739 61 TFinec
zgstoupena: Milan Pavlas, jednatel spoieénosti
109: 25366807
DIC: CZ25366807
bankovni spojeni: CS, 2 9.
(3. L’Iétu:

jako zhotovitel na strané druhé (déle jen ,,zhotovitel“),
(spoleéné da'le jen ,,smluvni strany“).

Tato smlouva se mezi vyée uvedenymi smluvm’mi stranami uzaviré na zékladé vysiedkuvybérového Fizeni na zada’m’ vefejné zakézky malého rozsahu s na’zvem: ,,Udriba extravilénu —
2022“ - opakovéni.



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

1. Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provédét na svflj néklad a nebezpeéi pro
objednatele sezon’ni L'Jebu pozemkfl, které jsou ve vlastnictvr’ objednatele, a to v rémci

akce s nézvem ,,Udr2ba extravilénu — 2022“ - opakovéni (déle jen ,,dilo”) a zévazek

objednatele dilo bez vad a nedodélkfl prevzit a uhradit za né sjednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v rozsahu uvedeném v portélu

www.3tromvpodkontrolou.oz (déle jen ,,SPK“), na zékladé kterého byla vytvorena priloha

o. 1 této smlouvy, kde je uveden i vyéet veékerych praci, které maji byt provedeny na

jednotlivych pozemcich objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, 2e se v plném rozsahu seznémil s rozsahem a povahou dila, 2e jsou

mu znémy veékeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaoi dila, a 2e

disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila

nezbytné.
Objednatel je oprévnén od celkové ceny odeéis’t ceny praci zhotovitelem nerealizovanych,

a to die cenové nabidky zhotovitele. Skuteéné provedené préce budou prflbéiné

zaznamenévény v mésiénim oboustranné podepsaném predévacim protokolu, kdy

jednotlivé préce budou provédény vzhledem ke klimatickym podminkém, ooZ znamené, 2e

nemusi dojit k plnéni celého rozsahu dila.
Objednatel 8e zavazuje prevzit dilo, které bude prosté vad a nedodélkl‘), za podminek

sjednanych v te’to smlouvé a zaplatit zhotoviteli za skuteéné provedené préce stanovenou

cenu.

2. Misto a doba plnéni

Mistem realizace dila je extravilén objednatele - k. u. Lyibice, Doini Liétné, Horni Liétné,

Kojkovice u Trince, Cesky Punoov, Konské, Trinec, Nebory, Oldriohovice u Trinoe, Tyra,

Guty a Karpentné, to vée konkrétné specifikovéno v SPK a v pfiloze ("3. 1.

Zhotovitel se zavazuje dilo realizovat vterminech stanovenych objednatelem, a to ma

zékladé telefonické nebo e—mailové vyzvy zéstupce objednatele pro véci technioké. Cetnost

jednotlivych praci je specifikovéna v SPK a v priioze 6.1. Celé dilo je zhotovitel povinen

dokonéit a predat do 30. 10. 2022.
V pripadé vzniku VX/jimeéné okolnosti nebo udélosti, které se vymyké kontrole kterékoliv ze

smluvnich stran, které se smluvni strana nemOZe doelné vyhnout nebo ji prekonat a kterou

nelze priéist druhé smluvni strané (zejména nevhodné klimatické podminky), mfiie dojit k

pferuéeni realizaoe dila. Preruéeni bude realizovéno tak, 2e zhotovitel zaéle na e-mailovou

adresu objednatele, tj.—vyzvu kpreruéeni praci na dile.
Jakmile vyée uvedené udélosti nebo OKOaSII pomrnou, zéstupce objednatele pro véoi

technické zaéle na e-mailovou adresu zhotovitele vyzvu kobnoveni praci. Dobou, které

béZi ode dne odeslém’ vyzvy kpreruéeni praci do dne odesléni VSIzvy kobnoveni, se

prodluiuje sjednané doba plnéni.
Uklid vzniklé biohmoty z pozemkfl je zhotovitel povinen provést bez zbyteéného odkladu po

dokonéeni prisluéné préce.
Bude—li zhotovitel poiadovat prodlouieni terminu dokonéenl' dila (z dfrvodtl jinyoh, nei

uvedenych vodst. 2.4 této smlouvy), zaéle objednateli pisemnou Zédost suvedenim

dflvodu, a to minimélné 20 kalendér‘nich dnfl pred terminem uvedenym ve smlouvé.

Objednatel sdéli do 15 dnCI své stanovisko.

Strana 2 (oelkem 6)



3.1.
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4.1.
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4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

3. Cena
Celkové cena dila je sjednané v souladu s nabidkovou cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele, které je zévaznym podkladem pro uzavfeni této smlouvy, a které éini:

Cena v Ké bez DPH DPH 21 % Cena v Kc": s DPH 21%

1.367.471,66 287.169,05 1.654.640,70

PoloZkovy rozpoéet tvofi pfilohu c3. 3 ,,Rekapitulace nékladfl pro rok 2022“.
V cené dila je obsaiena veékeré préce a vée, co 5 dilem souvisi, véetné dopravy,
manipulace na misté a Oklidu vzniklé biohmoty.

4. Rozsah provédéni praci
Pozemky uréené k seéi muléovénim budou dokoseny ai k hranicim pozemku éi
navazujiciho porostu. Rozmélnéné biohmota nesmi tvoFit chuchvalce.
Veékeré préce budou provedeny v souladu s CSN 83 9051 Technologie vegetaénich Uprav
v krajiné — Rozvojové a udriovaci péée o vegetaéni plochy.
Pfi seéeni nesmi dojl’t k poékozeni stromfl 6i stromovych skupin, koFenovy'Ich krékfil
a kofenovych na’béhfl.
Pflvodcem bioodpadu vzniklého pFi realizaci tohoto dila je zhotovitel.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dI'Ia dodrzovat veékeré CSN a bezpeénostm’ pfedpisy,
veékeré zékony a jejich provédéci vyhlééky, které se Wkaji jeho éinnosti. Pokud poruéenim
téchto pfedpisi) vznikne jakékoliv ékoda, nese veékeré vzniklé néklady zhotovitel.
Zhotovitel je povinen byt pojiétén proti ékodém, které mflie svou éinnostl' éi neéinnostf
zpflsobit v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy objednateli éi jakékoliv tr’eti osobé,
a to do vyée minima’lné 0,5 milionu K6. Doklady o pojiéténi je povinen na poiédéni pfedlozit
objednateli, a to kdykoliv v prtlbéhu realizace této smlouvy

5. Platebni podminky
Cena dila bude hrazena na zékladé diléich mésiénich dafiovych dokladfl — faktur,
vystavenych zhotovitelem v prflbéhu realizace dila, a to védy za préce provedené
v pfedchozim kalendéfm’m mésici. Faktury budou splfiovat néleiitosti dafiového dokladu
dle zékona (“3. 235/2004 8b., 0 dani zpfidané hodnoty, a néleiitosti stanovené die
ustanovem’ § 435 zékona ("3. 89/2010 8b., obéanského zékom’ku, jako i ostatni néleéitosti
podle zvléétm’ch prévm’ch pfedpisfl (déle jen ,,faktura“). Zélohy nejsou sjedna’ny.
Zhotovitel je povinen pfedloiit objednateli soupis provedem’lch praci za pfedchozi
kalendéfni mésic (tzv. pfedévaci protokol, viz. Pfiloha (E. 2 této smlouvy) nejpozdéji tfeti
pracovni den mésice nésledujiciho po provedeni pfisiuénych praci. Objednate! je povinen
se k tomuto soupisu provedenych praci vyjédfit do tfi pracovnich dmil od jeho obdrieni,
jinak se mé za to, 2e se soupisem souhlasi. Po odsouhlaseni objednatelem je zhotovitel
povinen vystavit fakturu na diléi plnéni, vidy nejpozdéji do 10. pracovniho dne pfisluéného
kalendéfniho mésice, v némZ objednatel odsouhlasil soupis provedenych praci. Pfedévaci
protokol je nedilnou souéésti vystavené faktury.
Splatnost kaidé jednotlivé faktury je 14 ka|endéfnich dni ode dne pfevzeti faktury
objednatelem.
V pfipadé, 2e faktura nebude obsahovat nékterou zékonnou (:1 smlouvou danou néleéitost
nebo budou fakturovény préce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
oprévnén fakturu pfed uplynutim lhflty splatnosti vrétit zhotoviteli suvedenim dL‘Jvodu
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7.7.
7.8.

8.1.

vréceni. Ode dne odesléni vadné faktury pfestévé béZet doba splatnosti. Celé nové lhflta

splatnosti zaéiné bééet dnem doruéeni opravené faktury objednateli.
Zaplacenim se rozumi odepséni pl’isluéné ééstky z Uétu objednatele.

6. Néhrada ékod

Zptlsobi—li zhotovitel béhem provédéni praci ékodu na majetku objednatele, pfipadné tfeti
osoby, je povinen ji bud’ na své néklady odstranit, nebo uhradit v plné vyéi, a to nejpozdéjl
do 30 kalendéfnich dnCI ode dne, kdy byl vyzvén objednatelem k na’pravé.
V pfipadé poékozeni stromfl dle bodu 4.3 této smlouvy bude provedena Wména néhradni
Weadbou, a to zhotovitelem a na jeho néklady. Zhotovitel je véak povinen objednatele o
pfipadném poékozeni stromfl a néhradni vysadbé pfedem informovat a poékat na jeho

vyjédfeni k dané véoi.
Zhotovitel nenese zodpovédnost za ékody psobené vandalstvim, zvifaty oi extremnimi

klimatickymi podminkami.
Zhotovitel je povinen do 3 praoovnioh dm] ode dne oznémeni vady objednatelem
dohodnout sobjednatelem ssob' jejiho odstranéni a do 5 pracovnich a ode dne
oznémeni nastoupit na odstrafiovéni vady. Vadu je zhotovitel povinen odstranit do 10

u

pracovnioh dm‘] od zahéjeni praci na jejlm odstrafiovéni.
Néklady na odstraném’ vady nebo nedodélku nese zhotovitel, ve spornych pfipadech a2 do

rozhodnuti tfeti nestranné osoby, na které se smluvni strany dohodnou a budou jeji zévéry
respektovat, nebo do rozhodnuti soudu.
Nenastoupi-li zhotovitel k Feéeni a odstrafiovéni reklamované vady ani do 10 praoovnich
dnfl po doruéeni oznémenl’, je objednatel oprévnén povéfit odstranénim vady jinou
specializovanou osobu. Veékeré takto vznikle néklady pak uhradi objednateli zhotovitel.

7. Piedéni a pf'evzeti dila
Po dokonéem’ diléich mésiénich praci bude provedeno protokolérnl’ pfedéni mista realizaoe

dila za Uéasti zéstupofl obou smluvnich stran.
Kaidy pfedévaci protokol musi byt opatfen datem pfedéni provedem'Ich praci a podpisy

zéstupcfil objednatele a zhotovitele. Pfedévaci protokol bude nésledné souoésti

zhotovitelem vystavene’ faktury.
Na poiédéni objednatele bude doloZen doklad o likvidaoi biohmoty.
Objednatel neni povinen pfevzit préce, které jsou provedené nesprévné.
V pfipadé. 2e objednatel zjisti iakékoliv vady nebo nedodélkv. ie oovinen neprodlené tyto

oznémit zhotoviteli na tel. é._ebo na e-me

Je—Ii objednatel v prodleni s pfevzetim Fédné provedenyoh praoi deléim 1O pracovnich a,
mé se za to, 2e préce byly provedeny Fédné a véas (tzv. néhradni pfedéni) a zhotovitel je

oprévnén za tyto préoe vystavit objednateli fakturu.
Datum a hodinu pfedéni a pfevzeti praci uréuje po dohodé se zhotovitelem objednatel.

Objednatel zFidi pro zhotovitele pfistup pfes SPK, které mu umoini pfipojeni do portélu

www.stromvpodkontroloucz, v némz bude moiné nahliiet do paspor‘tu zelené, z néhoz je

vytvofena pfiloha <3. 1 této smlouvy. V této aplikaoi jsou viditelné jednotlivé biologické prvky.

8. Smluvni pokuta a urok z prodleni
V pfipadé prodleni zhotovitele s kterymkoli diléim terminem realizace dHa, které nebude

zapfiéinéno nepfiznivymi klimatickymi podminkami, je objednatel oprévnén poiadovat po
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8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.'

9.6.

zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 0,05 °/o z celkové ceny dila, a to za kaidy i zapoéaty den
prodlenl’.
V pfipadé, 2e objednatel neuhradi Fédné vystavenou fakturu ve stanovené lhflté, je
zhotovitel oprévnén poZadovat po objednateli L’Jhradu Urokl‘l zprodleni ve vyéi 0,05 %
z dluiné oéstky za kazdy den prodleni.
V pfipadé, 2e zhotovitel zpflsobl’ pfi plnéni dl’la poékozeni dfevin (podle bodu 4.3. a 6.2. této
smlouvy) a neprovede néhradni vysadbu ve stanoveném terminu a o stanovené velikosti, je
objednatel oprévnén poiadovat po zhotoviteli 0hradu smluvni pokuty ve vyéi 1.000 K6 za
kaidy den prodieni.
V pfipadé 2e zhotovitel nedoei termin pro odstranéni vady uvedeny v élénku 6.4. teto
smlouvy anebo jiny smluvnimi stranami dohodnuty termin pro odstranéni vady, je
objednatel oprévnén poiadovat po zhotoviteli L'Jhradu smluvni pokuty ve vyéi 1.000 K6 za
kaidy den prodleni.

9. Zmény smlouvy, ukonéeni a zénik smlouvy
Jakékoliv zmény a doplnky této smIouvy Ize provést vyhradné formou pisemnyoh dodatkfl
ke smlouvé, Welovné za dodatek oznaéenych a vzestupné éislovanS/ch.
Nastanou—Ii u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti brénioi fédnému plnéni této smlouvy,
je tato strana povinna oznémit tuto skuteénost druhé strané bez zbyteoného odkladu.
Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy pfi opakovaném hrubém poruéeni povinnosti
zhotovitele minimélné ve dvou pfipadeoh, pfioemi za hrubé poruéeni povinnostl' zhotovitele
se povaiuje nesplnéni povinnosti ve Stanoveném terminu oi poékozove’mi majetku
objednatele nebo tfetich osob béhem provédéni praci.
Odstoupeni od smlouvy musi byt druhé strané doruéeno pisemné doporuéenym dopisem
podepsanym statutérnim zéstupcem.
V pfipadé odstoupeni od smlouvy jsou povinnosti obou stran nésledujici:

o zhotovitel provede soupis a finanéni vyéisleni provedenSICh praci a vyzve
objednatele kjejich pfevzeti;

o objednatel je povinen pfevzit provedené préce do 3 pracovnich a po obdrieni
vyzvy k pFevzeti;

o smluvni strana, které dCIvodné odstoupeni od smlouvy zapn’éinila, je povinna uhradit
druhé strané veékeré néklady prokazatelné vzniklé z di’Jvodu odstoupem’ od
smlouvy; mezi nékiady prokazatelné vzniklé objednateli se Fadl' nérflst ceny praci
(rozdil mezi oenami praci sjednanymi touto smlouvou a oenami praci, které budou
sjednény na totéé plnéni snovy’Im subjektem po dobu doinnosti této smlouvy),
néhrada z rozdilu cen bude uplatnéna do konce roku, ve kterém zména nastala;

o obé smluvni strany jsou povinny druhé smluvni strané vrétit veékeré véoi a
pisemnosti, které druhé strana obeela v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Nezahéji-H zhotovitel préce u jednotlivych operaoi na zékladé vyzvy zéstupce objednatele,
anebo pokud zhotovitel bude v prodlenl' s ukonéenim kterékoli éésti dila (jednotlivé préce)
dle této smlouvy, je objednatel oprévnén tuto smlouvu vypovédét. vypovédni doba je 60
kalendéFm’ch' dni: a poéiné béiet dnem nésledujicim po dni doruéeni vilpovédi zhotoviteli.
Po dobu vypovédni doby zhotovitel zajisti nezbytné Ukony (bude realizovat plnéni smlouvy
Fédné ve lhfitéch a terminech stanovenych ve VS/zvé zéstupoe objednatele).
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10. Ostatni ujednéni
10.1. Tato smlouva je platné dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a UéInnosti nabyvé dnem

jejiho uveFejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, 2e objednatei zaéle sprévci
registru smiuv tuto smlouvu k uvefejnéni. Tato povinnost se tyké i véech daléich dodatkfll
smlouvy uzavfenych v budoucnosti.

10.2. Smluvni strany prohlaéuji, 2e se seznémily s celym textem smlouvy- véetné jejich pfiloh
a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Souéasné smluvm’ strany prohlaéuji, Ze smlouva
byla ujednéna po vzéjemném projednéni podle jejich svobodné vale, uréité, véiné
a srozumitelné.

10.3. Tato smIouva byla vyhotovena ve tfech stejnopisech, pFiéemZ objednatel obdréi dvé
vyhotoveni a zhotovitel obdréi jedno vyhotoveni smlouvy.

10.4. Tato smlouva byla schvélena na 112. sctzi Rady mésta Tfince dne 25.04.2022
usnesenim 6. 2022/3600.

11. Seznam pf'iloh
11.1. Nedilnou souéésti této smlouvy jsou nésledujici pFI'Iohy:

- pFiloha 6. 1 — Mapové podklady
- pFiloha (“3. 2 — vzor Pfedévaciho protokolu praci
- pfl’loha 6. 3 — Rekapitulace nékladfl pro rok 2022 (po/oikovy rozpoéez‘)

V Tfinci dne

za 0

RNDr. vera HaIKOVSKa wman r’awas

primétorka jednatel spoleénos’ti
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