
Smlouva o údržbě zatravněné plochy 
č. A/03/2017  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Název společnosti: SPORTOVNÍ HALA MOST, a. s. 
Sídlo: tř. Budovatelů 112/2, 434 01 Most, 
Zastoupení: Ing. Jiří Turis, předseda představenstva 
 Ing. Marek Hudský, člen představenstva 
IČ: 25044001 
DIČ: CZ25044001 
Bankovní spojení: xxx 
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1147 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
a 
 
 
Název společnosti: AUTODROM MOST a.s. 
Sídlo:   Tvrzova 5, 434 01 Most 
Zastoupená:  Ing. Jiřím Voloveckým, generálním ředitelem 
IČ:   25419048 
DIČ:    CZ25419048 
(dále jen objednatel) 
 
uzavřely tuto smlouvu 
 
 

Článek I. 
Předmět plnění 

 
1. Objednatel je výhradním vlastníkem pozemku č. parcely 828/122 o výměře 52000 m² vše 

zapsáno na LV č. 3761 v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Most, pro katastrální území Most II, obec Most. 

 
2. Předmětem plnění je údržba-sečení zatravněné plochy diváckého svahu na parcele 

uvedené v čl. I. bod 1 v rozsahu, který je vyznačen v příloze č. 1 list 1/2 a 2/2  k této 
smlouvě. Posekání zatravněné plochy diváckého svahu bude provedeno vždy na 
požadavek objednatele, a to nejméně v počtu tří posekání zatravněné plochy diváckého 
svahu v každém kalendářním roce platnosti této smlouvy. 

 
Článek II. 

         Platba 
 
1. Objednatel uhradí za údržbu zatravněných ploch diváckého svahu o výměře 52000 m² 

sečením celkovou smluvní cenu ve výši 110.000,- Kč bez DPH v každém kalendářním 
roce platnosti této smlouvy a to na základě dílčích faktur, které zhotovitel vystaví do 10. 
dne po ukončení prvního a třetího sečení zatravněných ploch diváckého svahu se 
splatností do 15. dnů po jejím doručení na jeho adresu. 



2. K bezhotovostní platbě objednatel uvede variabilní symbol, který bude totožný s číslem 
faktury. 

3. Při prodlení s úhradou úplat mohou být objednateli účtovány úroky z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 
Článek III. 

Doba a ukončení smluvního vztahu 
 
1. Smluvní vztah se po dohodě obou stran sjednává na dobu neurčitou počínaje dnem  

1. 4. 2017. 
2. Smlouva může být ukončena: 

a) písemnou dohodou obou smluvních stran, a to s 2 měsíční výpovědní lhůtou před 
ukončením kalendářního roku. 

 
Článek IV. 

Zvláštní ujednání 
 

1. Zhotovitel je odpovědný za dodržování ustanovení Zákoníku práce v oblasti bezpečnosti 
práce a předpisů vydaných na jeho podkladě jakož i předpisů souvisejících s bezpečností 
a hygienou práce. 

 
Článek V. 

Závěrečné ujednání 
 
1. Za splnění podmínek, z této smlouvy vyplývajících pro zhotovitele a kontrolu plnění 

podmínek na straně druhé je odpovědnou osobou p. Pech. 
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouvě porozuměly, souhlasí s ní a na důkaz připojují níže 

své podpisy. 
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno 

objednatel. 
 
 
 V Mostě, dne:  
 
 Objednavatel:   Zhotovitel: 
 
 
 
 
…………………………………                                            …………………………………. 
 Ing. Jiří Volovecký Ing. Jiří Turis 
          generální ředitel předseda představenstva 
    
 
 
 
    …………………………………. 
  Ing. Marek Hudský 
             člen představenstva 
 


