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'l Smlouva o dílo na provádění úklidu č. 2017/OŽD/0905

, l'

S".' ,·'...r
uzavřená mezi tčmito smluvními stranami:

Městská část Praha 10
sídlo: Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
zastoupená: Ing. Vladimírem Novákem, starostou
ke smluvnímu jednání oprávněn Be. Martin Pecánek - vedoucím odboru životního prostředí,· '
dopravy a rozvoje
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941
Bankovní spojení : ČS Praha 10, Vršovické nám. 8, č.ú. 27-2000733369/0800

(dále jen ,,Objednatel")

a

Buči-Praha10
sídlo: Vršovická 1158/75, 101 00 Praha 10
za kterou jedná: Štěpán Kavur, předseda
IČ: 02053969
Bankovní spojení :

(dále jen ,,Zhotovitel" )

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění tuto smlouvu:

ČI. I.

Úvodní ustanovení

l. Zhotovitel je občanským sdružením založeným s cílem zlepšit soužití národnostních menšin
s většinovou populací v České republice, zejména umožnit sociokulturně znevýhodněným
osobám, především pňslušníkům romských komunit v Praze 10, trvalé zaměstnání a tím pomoci
vyřešit jejich nepříznivou sociální i životní situaci.

2. Objednatel má zájem o zajištěni trvalého úklidu veřejných prostranství v oblasti blíže
vymezené dále v této smlouvě a současně pomoci zhotoviteli s plněním jeho cíle, zejména
s vytvářením pracovních míst pro znevýhodněné osoby.
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ČI. TI.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele obstarat pro objednatele s cílem udržení
trvalého pořádku na území Prahy 10 specifikovaném blíže v příloze č. l (nebo dle zadání
objednatele) této smlouvy provádění rajonového ručního úklidu veškerých hrubých nečistot a
listí z chodníků a dále vozovek přiléhající k chodníkům v Šířce jednoho metru, z rabátek stromů,
pásů uliční zeleně, včetně ručního metení mezi automobily a pod automobily, bude-li to
technicky možné, a dále dle zadání objednatele odstraňování travin a plevelů z chodníkových
ploch a to včetně následné likvidace nashromážděných odpadů v souladu se zákonem 185/2001
Sb. o odpadech v platném znění. Dále též nakládáni skládek do velkoobjemových kontejnerů.
Objednatel se zavazuje za řádně vykonanou činnost zhotovitele zaplatit odměnu ve výši a za
podmínek dle ČI, TV. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen vykonávat činnost dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy
s péčí řádného hospodáře v zájmu objednatele a dle jeho pokynů.

ČI. III.
Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od l. 8. 2017 do 31. 7. 2018.

2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět s výpovědní dobou v délce
jednoho měsíce, která skončí posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla
výpověď' zhotoviteli doručena.

3. Smluvní strany tímto sjednávají možnost výpovědi smlouvy zhotovitelem s tím, že zhotovitel
je oprávněn smlouvu písemně vypovědčt pouze s výpovědní dobou šesti měsíců, která skončí
posledním dnem šestého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď' objednateli
doručena

ČI. IV.
Odměna

1. Odměna je splatná měsíčně v částce ve výši 50.000,- KČ (zhotovitel není plátcem DPH) vždy
na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem v měsíci následujícím po měsíci,
za níž je odměna fakturována se lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne vystavení, přičemž lhůta
splatnosti nesmí skončit dříve než 25. dne měsíce, v němž je faktura vystavena.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli na základě faktury vystavené do 10 dnů od podpisu této
smlouvy paušální náhradu počátečních nákladů zhotovitele spojených s plněním zhotovitele dle
této smlouvy za celé období sjednaného trvání smlouvy dle ČI. III. odst. l této smlouvy, ve výši
90.000,- KČ. Těmito náklady jsou zejména náklady na nákup pracovních pomůcek a vybavení,
jejich oprav a udržování.

3. Faktura bude vždy vystavena s náležitostmi daňového dokladu v souladu s platnými právními
předpisy. V případě, že by neobsahovala vŠechny náležitosti vyžadované platnými právními
předpisy, je objednatel oprávněn takovou fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. Oprávnčným
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vrácením faktury se přerušuje běh původní lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu
ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.
4, Zhotovitel prohlašuje, že mzdy pracovníkům zhotovitele nebudou hrazeny z odměny, ale bude
pro jejich výplatu využit institut veřejně prospěšných prací.

ČI. V.
Práva a povinnost smluvních stran

l. Zhotovitel je při plnění závazků z této smlouvy povinen zejména:

a) při likvidaci odpadu postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a obecně závaznou vyhlášku hl. m. Prahy č.
5/2007, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém
nakládání se stavebním odpadem,

b) zajistit, aby veškeré práce byly prováděny takovým způsobem, aby co nejméně negativně
ovlivňovaly okolí (hlukem, prachem, ovlivněním dopravní situace, apod,) a při provádění
prací dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy (např. požadavky
na limitovanou hlučnost, prašnost, apod.).

2. Objednatel poskytne zhotoviteli k jeho žádosti součinnost, kterou po něm lze spravedlivě
požadovat a která je nezbytná pro řádné plněni povinností zhotovitele dle této smlouvy.

ČI. VI.
Závěrečná ustanovení

l. Práva a povinnosti obou smluvních stran, pokud nejsou stanovena touto smlouvou, se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Případné změny dohodnutých ustanovení této smlouvy budou po dohodě obou smluvních stran
provedeny výhradně ve formě podepsaných písemných dodatků, které se stanou nedílnou
součástí této smlouvy.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po třech vyhotoveních obdrží
objednatel a po jednom zhotovitel.

5. Přílohou této smlouvy jako její nedílná součást je specifikace území, na kterém je zhotovitel
povinen obstarat pro objednatele provádění úklidu dle této smlouvy.

6. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
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7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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Příloha č. l: Specifikace prováděného úklidu

Lichý týden
den lokalita úsek Poznámka

Pondělí Strašnice Dolínecká (od Průběžné po Klučovskou), Klučovská (vC, okolí garáží)
spojka pod Jižní spojkou do K Háječku
lokalita ulic. K Háječku, Do Vršku, Středová, Čelná, U Hřiště, Běžná,
Bolinská, Plošná
Mokřanská (od Jižní spojky po Rabakovskou včetně spojky k zastávce
BUS)
Rabakovská, v úseku Mokřanská - Úvalská
Pelyňková
Novostrašnická
Třebohostická
spojka Třebohostická - Černokostelecká

okolí metra Skalky - prostor kolem fontány, za přístřešky zastávek BUS
Úvalská, v úseku Rabakovská - stanice metra

Strašnice,
Úterý MaleŠice Dřevčická, včetně vozovky vjezdu proti firmě Domeček

Podle Trati

spojka kolem autobazaru mezi Dřevčickou a Podle Trati
Cemokostelecká od točny tramvaje po Karosářskou
Karosářská cca 150 metrů, po konec chodníku
Niederleho včetně spojky na Podle Trati po Teplárenskou
Teplárenská a Tiskařská po kolonii U Obecní cihelny
kolonie U Obecní cihelny, Polygrafická
Tomsova, Heldova, Malešické náměstí
Sazečská, mezi Polypmfickou a Černokosteleckou

Středa Záběhlice cesty a zeleň kolem Hamerského rybníku

pokračování za Hamr sportem až do ulice U Záběhlického zámku
U Záběhlického zámku od Práčská po Ke Spořilovu
úl. Za Potokem
Horní a Dolní Chaloupky, K Chaloupkám
schodiště z Dolní Chaloupky do Hyacintové, včetně Hyacintové
Břečťanová, po U Zahradního Města
Práčská, mezi Jiřičkovou až Aubrechtové
cesty a schody v ploše zeleně mezi Mládežnickou a U Zahradního
Města
K Prádelně vČetně spojky do Zábčhlické (schody)
Záběhlická, od prostom pod Jižní spojkou po úl. V Korytech
Na Lávce, od úl. Záběhlická po Hamerský rybník
Jabloňová, od V Korytech po Ostružinovou, včetně okolí OC Květ

Vršovice, Bratři Čapků, Bošickj Na ZájeMu, Na Šafřánce, Vlašimská, Estonská,
Čtvrtek Vinohrady Říčanská včetně schodiště

Hřadešínská včetně parčíku u č. o. 47
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Slovenská, od Ruské včetně schodiště po č. o. 29

schodiště Slovenská - Hradešínská + pás zeleně po pravé straně
Dykova, Nitranská, Řipská, Sobotecká včetně schodiště
Finská, Bulharská, Mexická, Norská, Madridská, Arménská, Moldavská

Novorossijská - po Kodaňskou, Konopišťská, U Roháčových kasáren
Na MíČánkách, 28. pluku, Kodaňská (mezi Moldavskou a
Novorossijskou)
Ruská, levá od Estonské po Konopišt'skou

Pátek Strašnice Pod Altánem - od Na Vrších po stadion,
podchod do ul. Na Spádu
Na Spádu, včetně spqjky na konci ulice
U Trati + prostor za Unionem, garáže - 2x, část od V Korytech k č. o.
52
Stránčická, parčík u železniční zastávky a prostoru kolem garáží při
ulici Nupácká
Stránčická, od V Korytech po Dubečskou, včetně prostom u
tramvqjového obratiště
Dubečská, mezi Stránčičkou a Průbčžnou
Korytná, V Korytech až k ulici Šalvějová svahý pod mosty

sudý týde"
den lokalita úsek Poznámka

Vinohrady, Bezručovy sady, mezi úl. Francouzská a Slovenská, včetně 3 x
Pondělí Vršovice schodiště z parku do Francouzské

Náměstíčko Francouzská - DOnská - Krymská; úl. Francouzská
Ul. U Staré sokolovny a ul. Krymská včetně prostoru proluky a
náměstíčka mezi Krymskou a Moskevskou
Ul. Rybalkova, Charkovská, včetně parčíku ve spodní části ulice
Rybalkova a schodiště do ulice Košická
Ill. Francouzská, Donská, Černomořská, Sevastopolská, Kozácká, Na
Královce, Košická
NáměstíČko s podzemními kontejnery v ul. Moskevská - Krymská -
Košická, a úl. Borodinská včetně zeleně v okolí schodiště
Ul. Kodaňská, v rozsahu od úl. Krymská po ul. 28. Pluku, včetně úl.
Žitomirská a přilehlých ulic: Orelská, Na spojce, Holandská,
Oblouková, Pod Stupni
Cesta podél BotiČe od úl. Petrohradská, směrem k úl. U Vršovického
nádraží a dále za domovem pro seniory a zimním stadionem až k ul.
Perucká

lokalita ulic K Louži, Na Louži, Přípotoční (včetně okolí plochy při
Úterý Vršovice křížení s Obloukovou),

Přípotoční - prostor proti Gymnáziu, cesty kolem Botiče
spojka Přípotoční - Lopuchová; Lopuchová + parkoviště
lokalita ulic K Botiči, Ukrajinská (včetně svahu ve směru na
Vršovickou), Novgorodská
Perucká včetnč zeleně pod železničním mostem
sídliště Vlasta - mezi Magnitogorskou a Uljanovskou



Baškirská včetně prostoru mezi školkou a objektem garáží, až po řadové
garáže
lokalita mezi úl. Vladivostocká až Bajkalská
Dukelská, Volyňská, Jakutská, Tulská
Omská, Bajkalská (od Litevské po Omskou), spojka mezi Bajkalskou a
Omskou

Středa Strašnice Strašnický park + parkoviště u Billy

spojka v Olšinách + celá Saratovská, prostor kolem metra Strašnická
Bečvářova včetně okolí oploceného parkoviště
Pod Hotelem, Dětská, Dvouletky, Brigádníků
vnitroblok za Strašnickým divadlem
U Vesny včetně spojky na Gutovu, Vilová, U Nových vil, Nad
Olšinami, Irkutská včetně okolí garáží, Krátká, Za Strašnickou
vozovnou
okolí evangelického hřbitova - Vinohradská, včetně podchodu pod
Počernickou
schody Černokostelecká - Na Výsluní

Michle,
Čtvrtek Záběhlice Pod Altánem (od U Slavie na konec cesty)

U Slavie, poqjezd (částečně ve svahu za plotem)
Nad Slávií
lokalita Pod Bohdalem I. - Pod Bohdalcem II. včetně uliček mezi
zahrádkami, Sedmidomky, Za Sedmidoniky
Novobohdalecká, Elektrárenská
Nad Vršovskou horou, od Elektrárenské po Slatiny
lokalita Na Slatinách - Nad Elektrárnou, včetně uliček mezi zahrádkami
spojka Nad Elektrárnou - Na Botiči

Pátek Záběhlice Pražská, od Švehlový v délce 280 metrů
prostranství v okolí nákupního centra Cíl na Topolové, a dále okolí
dopravního hřiště, a cesty ve směru na Jasmínovou a Jahodovou
Strašnická - od Pražské za čerpací stanici
Žd'ánická, pod přemostěním Jižní spqjky,
Švehlova - Průběžná, prostor pod mosty, včetně části pěšiny na
Stránčickou
Rozmarýnová - louka a svahy pod Jižní Spojkou
Želivecká (k Šalvěiové), prostor mezi Šalvqjovou a Jižní spojkou
spojka mezi V Korytech a Průhonicku včetně podchodu, část
Průhonické
Litochlebská včetně podchodu a prostor po Jesenickou


