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uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník")

1. Smluvní strany

1.1. Kraj Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, radní kraje
IČ: 70890749
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 123-6403810267/0100
(dále jen „objednatel“)

12. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Pelhřimov
sídlo: Na Obci 1879, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Lubomír Nechvátal, předsedou OMS
IČ: 67777546
Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 501203834/0600
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Pavel Hájek 
za zhotovitele: Ing.Lubomír Nechvátal

1,4. V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Bartoš 
za zhotovitele:lng. Ondřej Zhorný

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat pro objednatele 
opatření spočívající v reaplikaci Duftzaun-Schaum nebo PACHO-LEK -pachového plotu 
- pěny (dále jen „pěna“) a Duftzaun-Konzentrat nebo PACHO-LEK pachového plotu - 
koncentrátu (dále jen „koncentrát“) na úsecích silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 
této smlouvy tak, aby byl pachový ohradník na uvedených úsecích plně funkční, a to v 
období nejpozději od 6. 6. 2022 do nejméně 31. 12. 2022. Pěna a koncentrát budou 
aplikovány podél silnic po obou stranách na stromy, keře či dřevěné kolíky tak, aby 
rozestup mezi jednotlivými aplikačními body byl maximálně 10 m, optimálně 5 m. 
Aplikace bude provedena pouze na ty dřevěné kolíky, které budou umístěny na 
rozhraní silničního tělesa a navazujících pozemků, případně dále od silničního tělesa, 
nejvýše však 20 m od uvedeného rozhraní. V případě umisťování pěny na stromy 
rostoucí na rozhraní silničního tělesa, je třeba ji umisťovat na odvrácenou stranu 
kmene od silnice.
(dále jen „dílo“)

2.2. Výroba, instalace a opravy dřevěných kolíků jako podložek pro aplikaci pěny či 
koncentrátu nejsou předmětem smlouvy.



3. Místo plnění

3.1. Místem plnění díla jsou úseky silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně do 31. 12. 2022. První aplikace pěny a 
koncentrátu bude provedena do 6. 6. 2022.

5. Věci určené k provedení díla

5.1. Objednatel předal při podpisu této smlouvy zhotoviteli návod k použití pěny a 
koncentrátu.

6. Cena za dílo

6.1. Cena za dílo činí 53.912,- Kč (slovy padesáttřitisicdevětsetdvanáct korun českých), 
včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena je dohodnuta jako pevná a 
nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě náklady na nákup pěny, koncentrátu, příslušného 
čističe a aplikační pistole nutných k realizaci díla.

7. Předání díla

7.1. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo. Vyhrazuje si realizovat 
předání díla tak, že termín reaplikace pěny a koncentrátu bude hlášen nejméně 3 
kalendářní dny dopředu tak, aby bylo možné ze strany objednatele se reaplikace pěny 
a koncentrátu zúčastnit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady, nedodělky a závady díla ve lhůtě 3 dnů 
ode dne zjištění či oznámení vady či nedodělku a nejpozději následující den po 
odstranění vady či nedodělku její odstranění oznámit objednateli.

7.3. Neodstraní-li zhotovitel vady, nedodělky a závady díla v této lhůtě, má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy.

8. Placení díla

8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za předané dílo cenu uvedenou včl. 6. této smlouvy. 
Zhotovitel má právo na zaplacení díla za jeho plnění podle této smlouvy na základě 
faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Faktura bude vystavena do 15. 7. 2022 a bude mít stanovenou splatnost 60 dnů ode 
dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané 
náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má 
objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá 
právo na zaplacení smluvní pokuty. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu 
sjednaná lhůta splatnosti.

9. Záruka za dílo

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla do 31. 12. 2022.

10. Smluvní pokuta

10.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění uvedeného včl. 4. 
této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo uvedené 
v čl. 6. této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle 
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škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje 
smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující 
smluvní pokutu.

10.2. Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě 
splatnosti uvedené v čl. 8. této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z fakturované částky za každý den prodlení.

11. Jiné ujednání

11.1. Zhotovitel je oprávněn provést změnu projektu spočívající ve změně místa realizace 
opatření, které jsou předmětem smlouvy o dílo (ošetřené úseky silnic). Tuto změnu je 
zhotovitel povinen projednat s objednavatelem nejméně 14 dnů před provedením této 
změny.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a se zveřejněním celého textu 
této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina

12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

12.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích stím, že jeden výtisk obdrží objednatel a 
jeden výtisk obdrží zhotovitel.

12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků 
smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

12.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv splní objednatel.

12.6. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání 
veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 (č. 05/21).

12.7. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

12.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č,1 „Místa plnění“ - úseky silnic.

1.
V Jihlavě dne ..........................
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zazhotovilele
Ing. Lubomír Nechvátal

6 předseda OMS

V Jihlavě dne ........ ...................

/
< _//N_____

za objednatele
Ing. Pavel Hájek 

radní kraje

*— í I
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Příloha č. 1 OMS Pelhřimov 2022

Číslo Myslivecký spolek Délka úseku Katastrální území Č. komunikace Upřesnění ošetřeného úseku

1 Vintířov 1 km Vězná, Vintířov 1/19,11/128
1. 900m od křižovatky u Dvořiště směrem ke křižovatce na Eš
2. 100m od Věžně k Vintířovu

2 Stará Huť 2,5 km Benešov 1/409

1. 1 000 m od konce obce Benešov směrem na Rytov
2. 1 500 m od konce obce Benešov směrem na Kamenici nad 
Lipou až k odbočce lesní cesty na Starou Huť (hranice 
honitby)

3 Humpolec 1 km PlaČkov, Humpolec
03418 

I/34 
11/523

1. 650m za obcí Vilémov až k prvnímu plotu v Plačkově,
2. 150m od křižovatky na Vilémov po oplocení autokrosu směr 
Havlíčkův Brod
3. 200m nad železničním přejezdem (150m) od chaty směr Jihlava

4 Božejov 2 km Střítež, Božejov 03410, I/34

i. 550m mezi Božejovem a Stříteží (od kapličky směrem na 
Božejov
2. 1450m nesouvislý úsek obchvatu Božejova (400m, 400m, 
200m, 400m, 50m)

5 Želiv 2 km Sedlice, Želiv 12925, 12927
1, 500 m od vysílače u odbočky na Brtnou směr k Sedlici 
2, 1 000 m od značky Želiv (cca 1000 m) směrem k Brtné 
3. 500 m od mostu přes Želivku směr Křelovice

6 Kamenice nad Lipou 2,5 km Kamenice nad Lipou I/34 (E551), 
11/368

1. 300m mezi obcí Pravíkov a Johankou
2. 400m mezi Johankou a Kamenicí n/ L
3. 520m Kamenice n/L - Vodná
4. 80m Vodná - Březí
5. 1 200 m Kamenice nad Lipou - Antonka

7 Petrovice 0,5 km Vřesník, Petrovice 11/129 1. 500m Petrovice - Lískovice, Vřesník

8 Pelhřimov 1 km Starý Pelhřimov, Čakovice 1/19; 11/112
1. 500m Starý Pelhřimov - čížkov;
2. 500m Pelhřimov - Červená Řečice

9 Velký Rybník 1 km Kojčice, Dehtáře I/34 1. 500m Kojčice - Onšovice
2. 500m Onšovice - Velký Rybník

10 Strměchy 1,5 km Strměchy 11/602

1. 1 500 m začátek 200 m za odbočkou na Rybníček - Chvojnov, 
konec 200 m před odbočkou na Zachotín (dva úseky - směrem z 
Jihlavy do Pelhřimova před Strměchy 1000 m a za Strměchy 
500 m)



11 Čejov 1 km Čejov 11/347
1. 600m čejov - Humpolec
2. 400 m za čejovem směrem na Kejžlici

12 Bohdalín 1 km Bohdalín 11/409 1. 1 000 m Bohdalín křižovatka - Benešov

13 Budí kov 2 km Kejžlice, Řečice, Čejov 11/347
1. 900 m od obce Kejžlice směrem na Humpolec
2. 1 100 mod obce Kejžlice směrem na Světlou nad Sázavou

14 Ú straš ín 1,8 km Ústrašín 1/34 (E551) 1. 1 800 m obchvat obce Ústrašín

15 Rynárec 1 km Vokov ,Rynárce, Rovná 11/112, 11255, 
11252

1. 1 000 m od Rynárce na Houserovku - od Rynáreckého rybníka 
k lesu

16 Háj Košetice 2,4 km Košetice 11/112
1. 1 000 m v lesním komplexu mezi Košeticemi a Křelovicemi
2.1 100 m polní úsek směr Čechtíce
3. 300 m lesní úsek směr Čechtice

Kraj vysocí na
2*koa

: 322/37, 586 o 
■


