
SMLOUVA O DÍLO
o provádění svozu zahradního odpadu mobilním kontejnerem

/uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL:
Zastoupen:

Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Ivanou Fajnorovou, jednající starostkou městské části
Brno-Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno
602 501 445; zp@iundrov brno.cz
44992785; CZ44992785
Komerční banka, a. s„ č. ú.:

Se sídlem:
Tel.; e-mail:
IČO, DIČ:
Bankovní spojení:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")
a

ZHOTOVITEL:
jednající:
Se sídlem
Tel.; e-mail:
IČO; DIČ:
Bankovní spojení:

Kaiser servis,spol. s
Radim Opluštil, nar.
Bezručova č.p. 608, 678 01 Blansko
605 222 760; dominik@kaiserservis.cz
26274906; CZ26274906
Komerční banka, a. s„ č. ú.:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

smlouvu o dílo:

I.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, tj. pravidelný svoz
veškerého zahradního odpadu vyprodukovaného fyzickými osobami na území MC Brno-Jundrov,
a to v termínech blíže specifikovaných včl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dílo
převzít a zaplatit zhotoviteli cenu, blíže specifikovanou v čl. III. této smlouvy.

PROVEDENÍ DÍLA (DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ)

Svoz veškerého zahradního odpadu, nakládaného průběžně občany a zaměstnanci zhotovitele
do čtyřtunového kontejneru umístěného na pojízdném vozidle zhotovitele, bude probíhat vždy v době
cca od 10:00 do 14:00 hodin, resp. 14:20 hodin, a to po trase a v časech, blíže určených v příloze č. 1
(trasa A a trasa B včetně časového rozpisu), příloze č. 2 (mapa trasy A) a příloze č. 3 (mapa trasy B).

Termíny svozů Trasa A (liché týdny) Trasa B (sudé týdny)

březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad

17. 3., 31. 3.,
14.4., 28.4.
12. 5., 26. 5.
9. 6., 23. 6.
7. 7., 21.7.
4. 8., 18. 8.
1.9., 15. 9., 29.9.
13. 10., 27.10.
10. 11., 24.11.

24. 3.,
7. 4., 21.4.
5. 5., 19. 5.
2. 6., 16. 6., 30. 6.,
14.7., 28. 7.,
11. 8., 25. 8.
8. 9., 22. 9.
6. 10., 20.10.
3.11., 17. 11.



III.
CENA DÍLA A JEJÍ ÚHRADA

1. Cena díla se sjednává vzájemnou dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako pevná cena 4.450,- Kč bez_DPH,
(slovy:čtyřitisícečtyřistapade$átkorunčeských), za jeden svozový den v případě, že bude na skládku 
odvezen a zlikvidován jeden čtyřtunový kontejner zahradního odpadu, resp. plus pevná částka 800^ 
Kč bez DPH, (slovy: osmsetkorunčeských), za každou další jednu tunu odvezeného a zlikvidovaného 
zahradního odpadu. K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
uskutečnění zdanitelného plnění.

každá další 1 tsvozový den 4 t

800,- Kč4.450,- KčCena bez DPH

168,-Kč934,50,- KčDPH 21%

968,- Kč5.384,50,- KčCena vč. DPH

DPH odvede objednatel.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat řádně provedené práce vždy po ukončení kalendářního měsíce.

3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nedílnou součástí každé 
faktury bude předávací protokol o provedeném rozsahu prací, odsouhlasený objednatelem a vážní 
lístek. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit do dne splatnosti, avšak pouze za podmínky, že faktura 
nebude obsahovat veškeré náležitosti. V takovém případě zhotovitel vystaví fakturu opravenou 
s novým termínem splatnosti. Faktura bude objednatelem následně uhrazena bezhotovostní platbou 
na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je však povinen zaplatit zhotoviteli

díla až po odsouhlasení skutečně provedených prací a předání a převzetí díla bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků.

4. Faktura bude zhotovitelem díla vystavena takto:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
městská část Brno-Jundrov
Veslařská 56
637 00 Brno
IČO 4499278
DIČ CZ44992785

a následně prokazatelným způsobem doručena na adresu:
Úřad městské části Brno-Jundrov 
Veslařská 56 
637 00 Brno.

cenu

IV.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen pro práce zajistit veškerou potřebnou techniku, materiál a lidské zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět práce a poskytovat plnění dle této smlouvy řádné, bez závad 
kvalitě uznané objednatelem při přejímce dle pokynů objednatele a umožnit kdykoliv

objednateli kontrolu jejich provádění.

3. Zhotovitel je povinen provádět svoz zahradního odpadu tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb 
silničních vozidel a chodců, přičemž odpovídá za škody způsobené svojí činností.

a v
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4. Zhotovitel se stává původcem odpadů vzniklých při provádění činností podle této smlouvy. 
Původcem odpadů se zhotovitel stává od okamžiku jejich vzniku a je zodpovědný za nakládání 
s nimi v souladu splatnými právními předpisy. Náklady spojené splněním tohoto závazku 
zhotovitele jsou zahrnuty ve sjednaných cenách.

5. Ve věcech technických vyplývajících z této smiouvy jsou oprávněni jednat 
za objednatele: 
za zhotovitele:

Dojde-li ke změně osob oprávněných k jednání v souladu s touto smlouvou, je povinna jedna 
strana tuto skutečnost sdělit druhé straně bez zbytečného odkladu.

paní Marta Trávníčková 
pan Dominik Pišťáček

V.
VADY DÍLA A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

Objednatelem budou převzaty pouze ty práce, které budou provedeny bez jakýchkoliv vad. Případné 
zjištěné vady při fyzické přejímce budou uvedeny v protokolu a zhotoviteli bude objednatelem stanovena 
lhůta pro jejich odstranění, nikoli delší než 5 pracovních dnů. V případě, že zjištěné vady nebudou 
odstraněny ani ve stanoveném termínu, stanoví objednatel náhradní termín pro odstranění vad.

VI.
SMLUVNÍ POKUTA A JINÉ SANKCE

1. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo 
účtovat smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny vadně provedené dílčí činnosti.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady ani v náhradním termínu pro odstranění vad, má právo 
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové ceny vadně provedené dílčí činnosti.

4. Důvodem pro neuplatnění smluvních pokut ze strany objednatele mohou být mimořádné nepříznivé 
klimatické podmínky nebo jiný zásah vyšší moci. Důvodem pro neuplatnění smluvních pokut nejsou 
technické nebo personální problémy zhotovitele.

VII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat objednateli 
rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by 
mu odstoupením od smlouvy vznikla.

Vlil.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními o. z. a případně 
dalšími platnými obecně závaznými právními předpisy.

2. Případné změny či doplňky této smlouvy je možno činit pouze písemnými chronologicky číslovanými 
dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.



3. Smluvní strany se dohodly, že pro písemnou korespondenci předně platí e-maiiové adresy, které jsou
uvedeny v záhlaví této smlouvy; nebude-li ta která smluvní strana do 3 dnů odpovídajícím způsobem
reagovat, platí pro další písemnou korespondenci sídla smluvních stran uvedená v záhlaví této
smlouvy, přičemž zhotovitel díla bere na vědomí, že dle ust. § 573 o. z. se má za to, že zásilka
odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovni den po odeslání, byla-li
však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

4. Tato smlouva o dílo byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Zástupce objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce zhotovitele zbývající dva originální
stejnopisy.

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich vůle (skutečné,
svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu
s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jejím obsahem, když po jejím přečtení nežádají žádných
změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

1) trasa A a trasa B včetně časového rozpisu
2) mapa trasy A včetně vyznačených průjezdních bodů
3) mapa trasy B včetně vyznačených průjezdních bodů

Přílohy;

Doložka
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah této smlouvy o dílo byi schválen usnesením 78. schůze Rady městské části Brno-Jundrov
pod bodem C) 8), konané dne 15. 1. 2018.

■?i 800 0;38 !+

Radim Opluštil
jednatel společnosti

(za zhotovitele)

KaistStatutární
městská část Brno-Jundrov

ívana Fajnorová
starostka MČ Brno-Jundrov

(za objednatele)
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Příloha č. 1Trasa A (liché týdny)

10:001) ulice Veslařská u mostu u loděnice VUT

2) Nálepková 32 parkoviště

3) Nálepková 52a parkoviště u Mediformu

4) ulice Nálepková X Tyršovo návrší

5) Šeříková 34 stanoviště kontejnerů

6) Sosnová 19 parkoviště

7) Osiková 56 u cestičky do obory

8) Osiková 2 odbočka

9) ulice Sosnová X Muškátová

10) ulice Šeříková parkové místo

11) ulice Rozmarýnová - za panelovým domem Jasanová 4

12) Gellnerova 2

13) ulice Lelkova

10:20

10:40

11:00

11:20

11:40

12:00

12:20

12:40

13:00

13:20

13:40

14:00

Trasa B (sudé týdny)

10:001) Březová 62

2) ulice Březová u mateřské školy

3) Dubová 23

4) ulice Lelkova za Kuprem

5) ulice Optátova parkoviště Plemenáři

6) most Komín

7) ulice Optátova

8) ulice Jasanová X Kopretinová

9) Veslařská 119

10) Veslařská 144

11) Veslařská 214

12) ulice Výšina

10:20

10:40

11:00

11:20

11:40

12:00

12:20

12:40

13:00

13:20

13:40
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