
 

  

  

S M L O U V A    O     D Í L O 
  

uzavřená mezi: 
 
 

Myšáci s.r.o. 
Krajková č.p.206, 357 09 Habartov 
Bankovní spojení: Fio a.s., Sokolov 
č. ú.:  2500295852/2010 
IČO:    290 91 641      DIČ: CZ29091641 
v zastoupení: Radek Pitra, tel. 731 102 061, 352 661 524 
  
Registrace: Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 24134 
{dále jen zhotovitel} 
 
                                    a 
  
Firma: Sotes Sokolov 
Sídlo: Chebská 1939 , 356 01 Sokolov 
IČO: 25248758 DIČ: 25248758 
Zastoupená: Ing. Vlastimil Raizer 
{dále jen objednavatel} 
  
  
  

I. 
Věci k provedení díla 

      
Předmětem této Smlouvy o dílo je: 
  
Provádění deratizačních,  dezinsekčních a dezinfekčních služeb v objektu Sotes Sokolov a 
v intravilánu  Města Sokolov.  
 
Seznam prováděných objektů a lokalit: 
 

1) Areál Sotes, ul. Chebská  
 
- Deratizace areálu ( sklady, garáže. Šatny) na jaře a na podzim, postřik proti plevelu 

fakturace po provedení 2 x ročně á 2500,- Kč + DPH. 
 

2) Areál Baník Sokolov 
 
- Deratizace, dezinsekce, dezinfekce v rozsahu prací do 10000,- Kč ročně. Další plnění 

bude formou samostatné objednávky.  
- Postřik proti plevelu v areálu Baník během vegetačního období, fakturace v říjnu, 

částka 12000,- Kč bez DPH. 
 



3) Areál hřbitova 
 
- Postřik proti plevelu a přesličce na hřbitově a okolo kaple. Provedení během 

vegetačního období. Fakturace v říjnu , částka 4000 ,- Kč ročně + DPH. 
 

4) Postřik proti plevelu na komunikacích města Sokolov  
 
- během vegetačního období od května do října, fakturace měsíčně , částka za rok 

80.000,- Kč bez DPH. 
 

5) Postřik proti plevelu v lokalitách: 
 
- 4 x kruhový objezd        3000,- Kč bez DPH 
- areál Bohemia štěrkové cesty,parkoviště, in-line dráha          12000,- Kč bez DPH 
- altán Hrušková         1500,- Kč bez DPH 
- autobusové nádraží, ulice Nádražní       2000,- Kč bez DPH 
- Jižní lom štěrkové cesty       2500,- Kč bez DPH 
- Cyklostezka směr Citice – odpočívadla s lavičkami     500,- Kč bez DPH 

 
6) Kontrola města, postřik invazních rostlin, paušální částka 20.000,- Kč  bez DPH. 

 
7) Kontrola a postřik pozemku za ČS Ono Sokolov 5000,- Kč bez DPH. 
 
8) Postřik proti plevelu na cestičkách okolo rybníku Gsteinigt během vegetačního období, 

fakturace v říjnu, částka 1.500,- Kč bez DPH. 
 

       
   

II. 
Cena 

  
Cena je stanovena smluvně dle zákona 526/93 sb.. 
 
Celková cena zakázek za rok činí 159.000,- Kč bez DPH. 
  
 Ke smluvní ceně bude připočteno platné zvýšené DPH. 
   
  

III. 
Platby 

  
Zhotovitel provede  fakturaci do 15 dnů po ukončení a předání díla v rámci jednoho dílčího 
plnění. Objednavatel provede úhradu faktur na účet zhotovitele Fio  a.s. v Sokolově dle údajů  
splatnosti na daňovém  dokladu. Při nedodržení doby  splatnosti  je  zhotovitel oprávněn 
účtovat  objednavateli 0.05% z celkové fakturované částky za každý den prodlení. 

 
IV. 

Další ujednání 
 



Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Případné další zakázky mohou být objednány 
telefonicky. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž 1x obdrží objednavatel a 1x 
si ponechá zhotovitel.  
      
Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběmi  smluvními  stranami. 
  
Přílohy ke smlouvě:  
 

- Oprávnění k nakládání s přípravky rostlin 1. a 2. Stupně 
- Oprávnění k provádění DDD služeb 1. a 2. Stupně 
- Oprávnění k odchytu zvířat 
- Oprávnění  k asanační činnosti   

  
 
 
 V Sokolově dne: ................................... 
  
  
  
  
  
Zhotovitel: .........................                                                        Objednavatel: .............................. 
 
 


