
 

Smlouva o dílo 
 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel:        Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová 

Se sídlem:  Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová 

Zastoupený: Igorem Trávníčkem, starostou městského obvodu Hrabová 

IČO:  00845451 

DIČ: CZ00845451 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxx  

 

dále jako objednatel  

  

Zhotovitel: Jiří Janša, samostatně hospodařící rolník 

Bytem: Šolcova 715/21, Ostrava-Hrabová 

IČO:  428 769 82 

DIČ:  xxxxxxxxx 

 

dále jako zhotovitel 

 

 

uzavřeli ve smyslu ustanovení §§ 2631 – 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo na dobu určitou, a to od 1.11.2016 do 

31.3.2017. 

 

 

čl. I 

 

1. Zhotovitel se zavazuje v měsících listopad-březen /5 měsíců/ provádět pro objednatele 

zimní údržbu místních komunikací a chodníků, spočívající v odklízení sněhu ve vrstvě nad 

3 cm tak, aby byl u místních komunikací zachován průjezdní prostor a u chodníků v šíři 

nezbytně nutné, vyjma nástupišť MHD, které se udržují v celé šíři. Údržbu bude provádět 

tak, aby v co největší míře zamezil vzniku hrázek na křižovatkách a v místech křížení 

s chodníky. V případě náledí bude zhotovitel provádět posyp dopravně důležitých místních 

komunikací zdrsňovacím materiálem v celé šířce jízdního pruhu a chodníků pískem.  

 

2. Dále se zhotovitel zavazuje po dobu od 1.11.2016 do 31.3.2017 držet pohotovostní službu, 

spočívající ve stálé přítomnosti pracovníka zhotovitele na tel.č. xxxxxxxxxxxxx. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět zimní údržbu na těchto místních komunikacích, podle 

pořadí důležitosti: 

  

Místní komunikace- vozovky 

 

a) I. pořadí důležitosti: 

  Prostranství před hasičskou zbrojnicí, Obchodní, Příborská, Viktora Huga, Bažanova, 

Krmelínská u Benziny, Reymontova, Šídlovecká, Šrobárova, U Kotelny. 
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b) II. pořadí důležitosti:  

   Bělidla, Bělská, Božetěchova, Cementová, Domovská, Hešova, Hradeckého, Jestřábského, 

Jezdiště, Jezerní, Joštova, Klasná, Kolumbova, Krašická, Krčínova, K Zyfu, Lužná, 

Mezipolí (od Paskovské po potok, od potoka po ul. Domovskou), Mlynářská, Na Farském, 

Na Honech, Na Hurtě, Na Janošku, Na Konečné, Na Luhu, Na Potoku, Na Rozích, Na 

Rozvodí, Na Šajaru, Na Ščučím, Na Zvoničce, Nešverova, Perunova, Pod Břehy, Poplužní, 

Slínová, Šlejharova, Šolcova, Šurova, U Pumpy, Včelí, Ve Stromoví, Vodanova, Výjezdní, 

Závadova, prostor mezi garážemi na ul.Mlynářská, odbočka z Krmelínské na sídliště 

Dubina. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět zimní údržbu na těchto chodnících a prostranstvích, podle 

pořadí důležitosti: 

 

Místní komunikace-chodníky, prostranství 

 

a)  I. pořadí důležitosti:                           

    V.Huga (oboustranně), Šídlovecká včetně podchodu a ramp na ul.Místecká, prostor před 

ZŠ, Paskovská po hranici města Ostravy, cyklochodník Mostní, Na Rovince (oboustranně), 

Obchodní (oboustranně), Podnikatelská (oboustranně), Prodloužená od kruhového objezdu 

mezi Makrem a Tescem (oboustranně), Příborská (oboustranně), spojovací chodník 

k TESCU (od Prodloužené po Krmelínskou). 

 

b)  II. pořadí důležitosti: 

    Jezdiště, Krmelínská, Nešverova, Paskovská před požární zbrojnicí, Perunova, Paskovská-

parkoviště před farou, Reymontova, Šrobárova, U Kotelny, spojka na sídliště Dubina           

a účelová veřejně přístupná komunikace U Řeky. 

 

1.  Dohodnutá cena díla je: 

 

 Za 1 hod. výkonu plužení a posypu vozovek 450,-Kč + 21% DPH (94,50 Kč) = celkem 

511,50 Kč vč. DPH 

 Za 1 hod. výkonu plužení a posyp chodníků 380,-Kč + 21% DPH (79,80 Kč) = celkem 

459,80 Kč vč. DPH  

 

čl. II 

 

1. Za pohotovostní službu přísluší zhotoviteli měsíční paušální částka 9.000,-Kč + 21%  DPH 

(1.890,-Kč) = celkem 10.890,-Kč vč. DPH. 

 

 

2. Nárok na cenu díla vznikne zhotoviteli pouze v případě, že řádně zajistí plnění povinností 

dle článku I. odst. 1, 2, 3, 4,  provede o tom zápis do deníku provedených prací. Posouzení 

splnění této podmínky je vyhrazeno objednateli. 

 

 

3. V případě, že během prací na plnění této smlouvy nebudou ze strany zhotovitele plněny 

závazky, ke kterým se zavázal, přísluší objednateli penále, a to 50% sleva z částky 

účtované za jeden den.  

 

 

4. Faktura je splatná do 14-ti dnů ode dne jejího převzetí objednatelem. 
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čl. III 

 

Zhotovitel se zavazuje zmírnit a odstranit závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních 

komunikací způsobených povětrnostními situacemi za zimních situací v tomto pořadí : 

 

 I. pořadí důležitosti:  zajištění sjízdnosti do 6 hodin po celých 24 hod. 

 

 II. pořadí důležitosti:  zajištění sjízdnosti do 8 hod.  

 

  

Na chodnících nejpozději do 12 hodin po spadu sněhu, přičemž se zmírňováním závad                        

ve schůdnosti musí být započato bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci. 

 

 

čl. IV 

 

1. Sjednává se, že smlouvu lze kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, 

výpovědní lhůta je 3. měsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího ode dne 

doručení písemné výpovědi druhé straně. 

 

2.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. 

 

3.  Zhotovitel se zavazuje odstranit případné škody způsobené vlastní činností na své náklady. 

 

4. Účastníci smlouvy prohlašují, že její obsah odpovídá jejich skutečné a pravé vůli a na 

důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

 

 

čl. V 

 

 Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů: 

 

 Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Hrabová          

č. 53/1161 ze dne 26.10.2016. 

 

 

V O.-Hrabové dne 31.10.2016 

 

  

 Za zhotovitele :                                                                  Za objednatele :             

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . 

             Jiří Janša                                                                      Igor Trávníček  

   samostatně hospodařící                                                       starosta městského  

                rolník                                                                       obvodu Hrabová                   
 


