
MATERIÁL PRO RADU M STA .
DNE:   12.06.2017 JEDNACÍ ÍSLO:     1113/2017/OKS 

NÁZEV:

Zele  – se ení trávy

ANOTACE:
Informace o stávajícím stavu sekání trávy ve m st , návrh dalšího postupu. 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada m sta po projednání bere na v domí informace o aktuálním stavu v se ení trávy ve m st
Ž ár nad Sázavou a schvaluje pokra ování v pln ní dle stávající smlouvy s firmou GFP service 
s.r.o., I : 03786978 

Starosta m sta: Místostarosta m sta: Tajemník M Ú:

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finan ní:

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování:

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor ob ansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prost edí: Úsek tajemníka a správu M Ú: Odd lení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projekt  a marketingu: Krizové ízení: 

M stská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov m sta: 

Zpracoval:
OKS 

P edkládá:
Wurzelová

 



Název materiálu: Zele  – se ení trávy 

Po et stran: 3 

Po et p íloh: 2 
1. Písemné výtky -  nepln ní povinností ze smlouvy
2. Ceny se ení z pr zkumu trhu pro ve ejnou zakázku malého rozsahu do 2 mi. K  bez DPH 

Popis

V lo ském roce byl na základ  nadlimitního výb rového ízení s aukcí na ve ejnou zakázku vybrán 
zhotovitel pro se ení trávy ve Ž áru nad Sázavou viz: 
https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_114.html, uzav ená smlouva uložena v ásti Ve ejné
dokumenty (https://zakazky.zdarns.cz/document_download_871.html ). 

V rámci p ípravy na letošní jarní sezónu bylo svoláno jednání za ú asti vedení m sta
(starosta,  místostarosta) a zhotovitele dne 22.3.2017. Na jednání ob  strany deklarovaly zájem 
o ádné provád ní se ení, zhotovitel avizoval p edpokládaný po et seka ek 4-5, s každou 
nasazení 1-2 k ovino ez  a cca 3 hrabá .

Vzhledem ke klimatickým podmínkám bylo možné zahájit práce až 2.5.2017.  
Práce jsou zadávány díl ími objednávkami –  zpo átku telefonicky, mailem, písemn , v sou asné
dob  pouze písemnou formou s potvrzeným p evzetím objednatelem – Ing. Šustrová nov  Ing. 
K es anová. Zpo átku snaha dohodnout termíny s dodavatelem, následn  direktivn  od nás, 
protože jinak by byl potup prací zcela nevyhovující. 

Kontrola provád ných prací ze strany oKS (krom  dalších samostatných jednání se zhotovitelem): 
Pr b žn  je zhotovitel upozor ován na drobné nedostatky jednak ústn  s nápravou p ímo na 
míst , p ípadn  do druhého dne.
První fakturace prací za období do poloviny kv tna ve výšce 224 tis. K  bez DPH  
18.5.2017 -  od tohoto data v  objednávkách upozorn ní na povinnost se ení ploch v jednotném 
charakteru v . obse ení p ekážek, do išt ní chodník ,  nutnost poséci i svahy nejen rovinu apod.  
19.5.2017 – zaslán požadavek na práci o sobotách 
22.5.2017 – provedena kontrola za ú asti vedoucí oKS, následn  zhotovitel informován o 
zjišt ných nedostatcích, požádán o posílení kapacit, zhotoviteli p edáno písemné oznámení o 
hrubém nepln ní povinností vyplývajících ze smlouvy, informována rada m sta o tomto kroku 
29.5.2017 – provedena další kontrola za ú asti vedoucí oKS, p ipomínky projednány se zástupcem 
zhotovitele 30.5.2017, zhotoviteli následn  31.5.20117 p edáno písemné zjišt ní oKS z kontroly – 
vady k odstran ní, požadavek na posílení kapacit a p edevším plošné se ení v n kolika 
pracovních skupinách v r zných lokalitách 
Nejbližší termíny dokon ení se í dle písemných objednávek: 

3.6. –   Pr myslovka 
6.6. –   Libušín 
10.6. – P ednádraží 
15.6. – Klafar, Vyso any, Vodojem, U Táferny, U Hrázek, Purky ova, Zámek, znovu I. a II. 

t ída intenzity 
29.5.2017 - interní porada s vedením m sta o možném dalším postupu, prioritou aktivizovat 
stávajícího zhotovitele, aby plnil dle smlouvy, klimatických podmínek  a pot eb m sta, sou asn
p íprava na p ípadnou zm nu zhotovitele
31.5.2017 – pro p ípad ukon ení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem odstoupením od 
smlouvy poptáni v rámci pr zkumu trhu možní dodavatelé se í o nabídku s pln ním cca od 
15.6.2017
1.6.2017 - druhá fakturace ve výši 193 tis. K  bez DPH – s kontrolou provedených a vykázaných 
prací správkyní zelen
2.6.2017 – nabídka dodavateli, zda využije m stské pracovníky VPP pro hrabání p i sou asném
snížení ceny práci dodavatele pro m sto … potvrzen zájem dodavatele na využití nabídky m sta
od 5.6.2017, následn  zájem nepotvrzen 



5.6.2017 – další kontrola v terénu, zjišt ny drobné nedostatky. 
6.6.2017 - doru eny mailem námitky zhotovitele k m stem vyt eným nedostatk m – hrubým 
nepln ním smlouvy. 
Další kontroly v plánu ve tvrtek 8.6.2017 a následn  v pond lí 12.6.2017. 

Možnosti dalšího postupu: 
Nejlepším ešením situace by bylo, aby stávající dodavatel byl schopen ádn  – v odpovídající 
kvalit  a termínech plnit smlouvu. 
V p ípad  p etrvávajících problém  s pln ním je navrhováno zvážit odstoupení od smlouvy – dle 
ust. IX. odst. 4. Smlouvy – po opakovaném hrubém nepln ní povinností ze smlouvy (nejmén
druhém, písemn  oznámeném) s tím, že doru eno je i v p ípad  nevyzvednutí zásilky do t etího 
dne po p edání doporu ené zásilky pošt  k doru ení. 
Zadat práce jiné firm  lze, jakmile bude ukon ena stávající smlouva nebo jasný termín, od kdy 
bude ukon ena, nelze vybírat na pln ní a období, na které máme platnou smlouvu. 
Pokud odstoupíme od smlouvy, doru ením odstoupení (3 dny) jsme bez dodavatele, tedy musíme 
obratem zadat jinému dodavateli. To nelze v režimu podle zákona o zadávání ve ejných zakázek 
ani podle sm rnice m sta na zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu (VZMR), lze to p ímým
zadáním radou m sta – od vodn ním takového postupu je krizová situace, kdy stávající dodavatel 
neplní ádn , je s ním ukon ena smlouva a v sou asném vegeta ním období nedoporu ujeme 
p erušit práce na dobu výb rového ízení na jiného dodavatele a teprve potom znovu pracovat – 
sekat trávu. Jednalo by se o VZMR na p eklenutí období, po kterém bude probíhat ádný výb r na 
dokon ení se ení do konce roku 2017, a to již v režimu zakázky dle zákona o zadávání ve ejných 
zakázek. 

ešením situace, kdy dodavatel nemá dostate nou kapacitu a neplní ádn , by tedy bylo 
rozhodnutí rady m sta o odstoupení od stávající smlouvy a sou asné rozhodnutí rady m sta o 
p ímém zadání jinému dodavateli, a to na základ  pr zkumu trhu s následným jednáním,  tj. 
p ímým zadáním zhotoviteli ve ejné zakázky malého rozsahu tj, do max. ástky 2 mil. K  bez DPH. 

Geneze p ípadu
 Zadání zakázky na se ení trávy ve m st  na základ  nadlimitního výb rového ízení

v minulém roce 

Návrh ešení 

Varianty návrhu usnesení 

Rada m sta po projednání vzala na v domí informace o aktuálním stavu v se ení trávy ve m st
Ž ár nad Sázavou a: 

1. rozhodla odstoupit od smlouvy uzav ené dne 31.08.2016 mezi m stem a spol. GFP 
service s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, I : 03786978 z d vodu opakovaného 
písemného upozorn ní zhotoviteli na hrubé nepln ní povinností vyplývajících ze smlouvy 

2. pov uje starostu m sta, aby na základ  provedeného pr zkumu trhu zadal p ímo
zakázku na p eklenutí nejbližšího období sekání trávy ve m st , a to uchaze i, který nabízí 
nejnižší cenu s tím, že starostu a v jeho nep ítomnosti místostarostu pov uje  takovým 
zadáním v etn  uzav ení p íslušné smlouvy o dílo, které je podmín no nabytím ú innosti
odstoupení od stávající smlouvy dle odstavce výše. 

Doporu ení p edkladatele
Doporu ení bude aktualizováno podle stavu v ci  v pond lí 12.6.2017, po opakované plánované 
kontrole provedených prací. 

Stanoviska








































