
SMLOUVA O DÍLO č. 71/2018/I/Ilol
o zajišťování „ zimní údržby ve městě Bílovec věetně jeho místních částí“ uzavřená podle 

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník v platném znění mezi

1. Objednatelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Město Bílovec
Slezské nám. 1/1, 743 01 Bílovec
........................., starosta města
............ .................referent odboru investic a
údržby majetku, mobil : ....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupený ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:

SLUMBI spol. s r.o.
Opavská 828/61,743 01 Bílovec
.................................. jednatel společnosti
..................................................
KB expozitura Bílovec
.............................
CZ64613771
64613771

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8967

(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „ smluvní strany“

uzavírají smlouvu tohoto obsahu:

I .

Základní ustanovení

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele práce a činnosti 
specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje práce a činnosti převzít a zaplatit 
za ně dohodnutou cenu.

2. Předmět smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí. 
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a je 
oprávněn vykonávat odbornou činnost v rozsahu nezbytném pro realizaci díla dle 
smlouvy.

3. Smluvní stany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 
smluvní straně.



4. Zhotovitel je odpovědný za škody způsobené třetí osobě. Pojistné události vyplývající 
z výše uvedeného vyřizuje na své náklady zhotovitel, který v žádném případě nebude 
uplatňovat pojišťovnou neuspokojené nároky na objednateli.

5. Za škody způsobené zhotovitelem na majetku objednatele při poskytování služeb podle 
této smlouvy odpovídá zhotovitel podle obecně platných právních předpisů o náhradě 
škody.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s rozsahem a povahou služby, že jsou mu známy 
technické, technologické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto 
smlouvou, zajistit pro objednatele komplexní provádění činností spojených se 
zajišťováním zimní údržby na pozemcích města Bílovec včetně jeho místních částí, 
v rozsahu uvedeném v aktuálně zpracovaném „Operačním plánu zimní údržby"(v textu 
dále jen „Plán zimní údržby“). Plán zimní údržby je závazný podklad, který je vždy 
schvalován Radou města. Zimní údržbou se pro účely této smlouvy rozumí zejména 
údržba místních komunikací, chodníkových těles, veřejných ploch, autobusových 
zastávek, schodišť, které jsou vymezeny Plánem zimní údržby, který je přílohou č. 1 
této smlouvy.

2. Plán zimní údržby je každoročně aktualizován a po dohodě obou smluvních stran je 
objednatelem upraven. Upravená verze je vždy předložená ke schválení Radě města 
Bílovec, a to v měsíci říjnu daného roku.

3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné 
chyby a nedostatky, které nejsou ve smlouvě zahrnuty. V případě legislativních změn. 
které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost 
upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

4. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně 
nespecifikoval, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, 
anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla nezbytné.

III.
Místo plnění

1. Dílo bude plněno na území města Bílovec a jeho místních částí, dle aktuálního Plánu 
zimní údržby pro dané zimní období.

IV.
Specifikace a cena díla

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu smluvního období zajišťoval činnosti předmětu 
smlouvy v rozsahu těchto prací:

a) Zajistit sjízdnost a schůdnost místních komunikací, chodníkových těles, 
veřejných ploch, schodišť a autobusových zastávek v zimním období, tj. 
zpravidla doba od 1. listopadu do 31 března následujícího roku bez možnosti 
přerušení.
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b) Mimo výše uvedené období neprodleně reagovat na telefonickou, e mailovou 
výzvu objednatele a bez zbytečného odkladu zajistit provádění prací spojených se 
zimní údržbou dle aktuálních klimatických podmínek.

c) Průběžně zajišťovat sjízdnost a schůdnost místních komunikací, chodníkových 
těles, veřejných ploch, autobusových zastávek a schodišť v souladu s aktuálně 
schváleným Plánem zimní údržby.

d) Průběžně zajišťovat odstraňování sněhu, zmrazků a náledí, zdrsňování povrchů 
místních komunikací, chodníkových těles, autobusových zastávek, schodišť a 
veřejných ploch posypem.

e) Zajišťovat odstraňování sněhových valů z prostoru dopravně důležitých částí 
místních komunikací, tzn. křižovatek, stoupání, výjezdů, autobusových zastávek, 
přechodů pro chodce apod.

f) Zajišťovat odklízení náledí a ujetých vrstev sněhu z dopravně kritických míst za 
pomocí chemických rozmrazovacích prvků.

g) Dodržovat aktuální obecné právní předpisy, které souvisí s činnostmi se zimní 
údržbou.

h) V dostatečném časovém předstihu zajistit technickou a organizační přípravu, tj. 
zabezpečit dostatečné množství techniky, zajistit její bezvadný stav, vyčlenit 
dostatečný počet pracovníků, zajistit v rámci jiných právních subjektů možnost 
výpomoci. Za závazek plněný třetí osobou plně zodpovídá zhotovitel.

i) V kalamitních stavech zajistit využití třetích subjektů, jestliže svůj závazek 
nemůže splnit. Za práce vykonané třetím subjektem plně zodpovídá zhotovitel.

j) V souladu s platnou legislativou vést požadované záznamy v Deníku zimní 
údržby, kde je chronologicky zaznamenáno veškeré zjištění činností tak, aby do 
deníku nemohlo být nic dodatečně vpisováno, ani z něj dodatečně vypuštěno.
V průběhu služby se zaznamenají veškerá hlášení, oznámení, sdělení, výjezdy, 
zásahy, návraty, zpráva o sjízdnosti, počasí, změny teplot, srážky, vítr, záznamy 
o nehodách, kontrole vedoucích zaměstnanců apod. Po ukončení služby se 
zapíše sjízdnost nebo nesjízdnost komunikací a správnost deníku potvrdí svým 
podpisem zodpovědný zaměstnanec. Vyplněné deníky se uchovávají po dobu 5 - 
ti let.
Deník zimní údržby musí být veden v souladu s platnou legislativou, musí 
obsahovat níže uvedené údaje:
- vedoucí směny, jméno a příjmení
- pracovníci směny, seznam dle skutečné přítomnosti.
- vozidla a mechanismy v provozu, počty a druhy
- povětrnostní situace, teplota, déšť, sněžení, vítr, apod,
- stav sjízdnosti, stručný popis
- průběh služby

l) Průběžně kontrolovat stav komunikací, chodníkových těles a všech udržovaných 
ploch v terénu a na podkladě zjištěného stavu provádět potřebná opatření.

m) Po ukončení zimního období zabezpečit komplexní očištění místních 
komunikací a udržovaných ploch, tj. odstranění veškerého posypového 
materiálu včetně jeho ekologické likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb.. O odpadech ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena za plnění předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran. Zhotovitel se 
zavazuje zajišťovat pro objednatele komplexní činnosti spojené se zimní údržbou.

3. V majetku objednatele je sběrný vůz MERCEDES BENZ, SPZ 9T3 2255, včetně
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zimní nástavby {dále jen vůz), kler>' je využíván k činnostem se zimní údržbou 
spojených. Zhotovitel se zavazuje pro objednavatele zajišťovat obsluhu, běžnou údržbu 
(mytí. doplňováni provozních kapalin, nákup PilM. denní technickou údržbu apod.), 
garážování vozu po dobu daného zimního období.

Ceny za jednotlivé činnosti jsou stanoveny takto:
Uvedené ceny jsou bez DPH
• Zajištění zimní pohotovosti za měsíce, 

listopad, prosinec, leden, únor a březen:
• Pluhování vlastními traktory
• Pluhování externími traktory
• Posyp chodníků malotraktorem
• Odklízení sněhu malotraktorem 

fréza, radlice
• Posyp komunikací inertními materiály 

(posypovým vozem S 706)
• Ruční úklid sněhu
• Ruční posyp
• Nakladač Hon
• Posypový materiál

250 000,00 Kč/ měsíc
700.00 Kč/hod
700.00 Kč/hod
500.00 Kč/hod

500.00 Kč/hod

600,00/Kč/hod
250.00 Kč/hod
250.00 Kč/hod
500.00 Kč/hod

- sůl přeúčtování cen
- drť přeúčtování cen
Pluhování sněhu vozidlem Mercedes Benz
Posyp komunikací vozidlem Mercedes Benz 
Garážování vozu Mercedes Benz 
(za období od 1.11.-31.3.)
Cena za PHM  - Mercedes Benz přeúčtování cen
Cena za provozní náplně - Mercedes Benz přeúčtování cen 
Denní technická údržba vozidla - Mercedes Benz 
Obsluha vozu, včetně dopravy - Mercedes Benz 
(tj. včetně zajištěni odvozu vozidla v případě poruch, 
servisních prohlídek, apod. do autorizovaného servisu 
a zpět)
Zajištění výměny zimní nástavby přeúčtování cen
(autorizovaný servis)
Likvidace smetků včetně skládkovného
Zametání místních komunikací, chodníkových těles,
schodišť. BUS zastávek, veřejných ploch po zimní údržbě
Chodníkový stroj - pluhování. posyp, zametáni
Odvoz a instalace posypových nádob
Doprava
Zajištění výměny běžných náhradních dílů - Mercedes Benz 
(nevyžadujících odbornou servisní činnost)

dle skutečných nákladů 
dle skutečných nákladů

300.00 Kč/hod
300.00 Kč/hod

1 000,00 Kč/měsíc

dle skutečných nákladů 
dle skutečných nákladů 

100,00 Kč/hod

300.00 Kč/hod 
dle skutečných nákladů

1 950,00 Kč/t

250.00 Kč/htíd
750.00 Kč/hod
250.00 Kč/hod 

15,00.Kč/km

250,00.Kč/hod

• Ostatní práce se zimní údržbou spojené
(instalace řetězů kolem šachovnice na Sl. náměstí apod.) 250. 00 Kč/hod
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4. V případě poruch a zajištění vlastní opravy vozu MERCEDES BENZ zajistí zhotovitel 
přepravu vozidla do autorizovaného servisu a zpět. Náklady na vlastní opravu vozidla 
zajistí na základě samostatné objednávky Objednatel, tj. Město Bílovec.

5. Součástí ceny za plnění předmětu díla jsou veškeré náklady spojené s kompletní 
dodávkou včetně nárůstu ceny materiálů a služeb, které by mohly v průběhu realizace 
nastat.

6. V cenách jednotlivých výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, 
které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

7. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným 
dokončením díla (např. výpomoci, pravidelné denní odklízení sněhu, zajištění posypu, 
odstraňování zmrazků, dopravy, skladování, ekologická likvidace odpadů a jiné práce 
a dodávky nutné k řádnému provedení díla).

8. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků ve smlouvě.

9. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

V.
Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací, tj. na základě 

zakázkového listu, který musí být objednatelem potvrzen. V případě přeúčtování 
použitých materiálů, PHM, provozních kapalin, posypových materiálů apod. musí 
zhotovitel k fakturaci doložit rovněž, původní fakturu, dodací list příslušného 
dodavatele.

3. Při kalamitních situacích za použití techniky třetího subjektu bude provedena 
přefakturace cen dle ceníku třetího subjektu, a to po předchozím projednání zhotovitele 
s objednatelem.

4. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy 
do desátého kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém 
měsíci.

5. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 5- ti pracovních dnů 
po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu.

6. Pokud se strany ve lhůtě 15-ti pracovních dnů po předložení soupisu objednateli 
nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost 
předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, 
nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

7. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla, respektive jednotlivých celků, je 
faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu (dále jen „faktura'1) a bude 
obsahovat číslo této smlouvy. Přílohou faktury bude rozpis skutečně provedených prací

8. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. 
Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. 
Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury 
objednateli.
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Doba trvání a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
2. Smlouvu v průběhu jejího trvání lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran 

nebo písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran se 6-ti měsíční výpovědní lhutou. 
přičemž výpovědní lhůta začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi jedné ze smluvních stran.

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli vždy nejpozději do 28.02. každého roku 
písemnou zprávu o průměrném obratu /a uplynulý kalendářní rok pro určení podílu 
činností dle § 11 odst.l, písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. V případě, že tato zpráva nebude zhotovitelem řádně a včas 
předložená nebo z ní bude zjištěno, že zhotovitel nesplňuje podmínky vertikální 
spolupráce dle uvedeného zákona (režim IN HOUSE“), je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

VI.

VII.

Termíny plnění a předání dokončených činností dle specifikace

1. Termíny provedení jednotlivých úkonů jsou stanoveny vždy v Plánu zimní údržby pro 
dané zimní období.

2. Práce budou objednatelem přebírány průběžně na základě výzvy zhotovitele.

VIII.
Povinností zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu smluvního období prováděl všechny činnosti v rámci 
předmětu smlouvy osobami odborně způsobilými, bude dbá i na nej vyšší možný 
standard prováděných činnosti. Zhotovitel bude dbát na to, ab\ objednateli nevznikla 
škoda, při zajišťování činností bude postupovat v souladu se všemi obecně platnými 
právními předpisy a vyhláškami.

2. Zhotovitel se zavazuje v průběhu smluvního období zajišťovat činnosti dle předmětu 
smlouvy a specifikace díla.

3. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady pracovníkům poskytovat předepsané ochranné 
pomůcky a příslušné prostředky k efektivnímu provádění předmětu smlouvj.

4. Zhotovitel je povinen při plněni předmětu díla jednal s odbornou péčí.
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli telefonicky nebo emailem sdělil neprodleně zjištění 

veškerých závad, nedostatků a škod. provede neodkladná opatření k zajištění 
bezpečnosti osob a majetku.

6. Zhotovitel je oprávněn k plnění předmětu smlouvy použít třetí osoby, avšak na svoji 
zodpovědnost.

7. Zhotovitel je povinen likvidovat veškeré odpady vzniklé při komplexním zajišťování 
zimní údržby ekologickým způsobem a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb, O 
odpadech ve znění pozdějších předpisů.
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8. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu jednotlivých činností 
spojených s plněním předmětu smlouvy.

9. Zhotovitel se zavazuje bezplatně provádět veškeré oprávněné reklamace ve vztahu 
k plnění předmětu a specifikace díla.

10. V případě poruch či nutné údržby vozu MERCEDES BENZ, SPZ 9T3 2255. toto 
neprodleně nahlásit objednateli.

11. V případě požadavku na zajištění prací spojených se zimní údržbou pro třetí subjekty, 
vystaví třetí subjekt objednávku přímo na město Bílovec, odbor investic a údržby 
majetku města, Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec.

12. Zhotovitel je povinen provádět vyúčtování a předkládat je objednateli způsobem a 
v termínech stanovených v čl. V. této smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
14. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní 

povinností zhotovitele.
15. Při provádění prací spojených s plněním předmětu díla dodržovat povinnosti stanovené 

obecně závaznými předpisy.

IX.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen se dostavit na výzvu zhotovitele k přejímcc dílčí části díla a na 
kontrolní den.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovitele v předmětu plnění této smlouvy a to 
i třetí osobou, vyžaduje-li to odborný charakter prováděných prací.

3. Objednatel se zavazuje řádně a včas hradit platby za provedené práce ve sjednaných 
lhůtách na účet zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nedodržení povinností 
uvedených v této smlouvě a nesplnění dohodnutých termínů uvedených v článku VII. 
této smlouvy:

• Za nedodržení termínu provedení díla 5 000.- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

• Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2 000,- 
Kč.

• Za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 2 000.- Kč za každou 
vadu a den.

2. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den 
prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

3. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu 
škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.

4. Zaplacením smluvních pokut nezaniká povinnost zhotovitele dokončit práce dle této 
smlouvy.
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Bezpečnost práce a požární ochrany
XI.

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické 
předpisy.

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací 
a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických 
a dalších předpisů. Opatřeni z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém 
pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu 
§103, odst. 1, zákona č. 262/2006 Sb, Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky 
podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele Zhotovitel se seznámí s 
riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochran) 
a prevence proti úrazům a jinému poškození zdrav i

5. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 
činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků 
objednatele nebo dalších osob.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti 
na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného 
stavu technických zařízení a objektů.

7. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plněni závazků použito, a že sc 
této odpovědnosti nemůže zbavit. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a 
sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.

XII. Informační doložka dle GDPR

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní 
údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této 
smlouvy (dále také jako „Osobní údaje'1)-

2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této 
smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu 
k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou 
poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou 
smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy , nebo po dobu 
nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně 
po dobu. kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončeni pokud neprobíhá 
ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů 
mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet 
námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u 
dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na 
adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků 
ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů 
muže být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě
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zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k 
profilování.

5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se 
vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči 
subjektům údajů samotným.

1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámil) s obsahem této smlouvy před jejím 
podpisem, s tímto obsahem souhlasí a je jim zcela srozumitelný. Dále prohlašují, že 
smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání určité a vážně jako projev jejich 
svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Případné změny a doplňky této smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou 
číslovaných dodatků, které budou nedílnou součástí této smlouvy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Na právní vztahy touto smlouvou neupravené 
se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke 
dni uzavření této smlouvy.

4. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva 
v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena 
nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanoveni 
smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v lakové neplatnosti nebo 
neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového 
a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv. Smlouva je vyhotovena v 5 
stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

6. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy :
Příloha č. 1 : Plán zimní údržby

7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své 
vlastnoruční podpisy.

8. Tato smlouva o dílo byla schválena 139. schůzí Rady města Bílovec dne 24. 09. 2018

XIII.
Závěrečná ustanovení

usnesením č. RM/139/2779 b.

V Bílovci dne 2018 V Bílovci dne ■ S S /Í  2018

starosta města jednatel společnosti
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