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MATERIAL PRO RADU MESTA c. 91 

ONE: 11.6.2018 JEDNAci CiSLO: 1578/2018/0KS 

NAzEV: Seceni travy (aktualizovano) 

ANOTACE: 
Aktualni situace v seceni travy 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani bere na vedomi informace o aktualnim stavu v seceni travy ve meste 
Zd'ar nad Sazavou a 

- schvaluje uzavfft Dohodu o ukonceni platnosti smlouvy o d ilo na udrzbu vefejne zelene -
travnatych ploch ve Zd'afe nad Sazavou a jeho mistnich castech (ze dne 31.8.2016) mezi 
mestem a spol. GFP service s.r.o. , Rybna 716/24, 11 0 00 Praha 1, IC: 03786978 

-
v pfedlozenem zneni 
schvaluje uzavfit Smlouvu o d ilo na udrZbu vefejne zelene - travnacych ploch ve Zcfafe 
nad Sazavou a jeho mistnich castech mezi mestem a spol. GFP service s.r.o. , Rybna 
716/24, 110 00 Praha 1, IC: 03786978 ve zneni d ie pfilohy, na dobu urcitou do 
31.10.2018, v cenach plneni v miste a case obvyklych, v rezimu vefejne zakazky maleho 
rozsahu v pfedlozenem zneni 

- poveruje odbor komunalnich sluzeb pfimym zadavanim dilcich objednavek nebo smluv 
na seceni ploch vefejne zelene za ceny v miste a case obvykle, die aktualnich potfeb 
mesta, a to do doby zadani dalsich praci na zaklade vyberoveho f izeni v rezimu die 
zakona c. 134/2016, o zadavani vefejnych zakazek, v platnem zneni. 

a soucasne uklada pfipravit nove zadavaci f izeni v rezimu zak. c. 134/2016, o zadavani 
vefejnych zakazek, v platnem zneni, a to na dodavatele udrzby zelene- seceni. 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Tajemnik MeU: 

Odbor majetkopravni: Odbor komunalnich sluzeb: Odbor financn i: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a uzemniho Odbor stavebni: 
planovani: 

Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: Odbor obcansko-spravn i a OZU: 

Odbor zivotniho prostredi: Usek tajemnika a spravu MeU: Oddelen i informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: Krizove rizen i: 

Mestska policie: Regionalni muzeum: T echnicka sprava budov mesta: 

Zpracoval: Predklada: 
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Název materiálu: Zele ň – sečení trávy (aktualizováno) 
 
Počet stran: 3 
 
Počet příloh: 2  
 
Popis 
 
V roce 2016 byl na základě nadlimitního výběrového řízení s aukcí na veřejnou zakázku vybrán 
zhotovitel pro sečení trávy ve Žďáru nad Sázavou viz: 
https://zakazky.zdarns.cz/contract display 114.html, uzavřená smlouva uložena v části Veřejné 
dokumenty (https://zakazky.zdarns.cz/document download 871.html ). 
 
V rámci přípravy na letošní jarní sezónu bylo svoláno jednání za účasti vedení města 
(starosta,  tajemník ) a zhotovitele dne 28.2.2018. Na jednání obě strany deklarovaly zájem 
o  řádné provádění sečení, zhotovitel avizoval dostatečné kapacity a zájem v plnění smlouvy 
pokračovat. Převzal rámcový harmonogram sečí pro rok 2018. 
Sečení bylo zahájeno18.4.2018.  
Práce jsou zadávány v souladu s rámcovým harmonogramem dílčími objednávkami. Dne 
24.5.2018 a 28.5.2018 a 4.6.2018 byla zhotoviteli předána písemná výtka zjištěných vad a 
nedodělků, byl upozorněn, že toto považujeme za hrubé porušení smlouvy. Zhotovitel dle situace 
v terénu nemá dostatečnou kapacitu pro plnění sečí dle smlouvy, zadávacích podmínek příslušné 
nadlimitní veřejné zakázky.  
Jedná se o problém, který byl zhotoviteli vytýkán již v roce 2017 s tím, že zhotovitel přislíbil 
posílení, nicméně obdobné problémy se opakují i v tomto roce.  
 
Geneze případu 
• Zadání zakázky na sečení trávy ve městě na základě nadlimitního výběrového řízení v roce 

2016 
• RM 12.6.2017 – vzaty na vědomí aktuální informace, požadavek na aktualizaci stavu na dalším 

jednání RM 
• ZM dne 22.6.2017 bod č. 12. Různé: 

Zastupitelstvo města vyjadřuje nespokojenost s prací firmy GFP service s.r.o. při naplňování 
služby při sečení trávy ve městě v letošním roce. 
Zastupitelstvo města ukládá vedení města, aby aktivně postupovalo při uplatnění reklamačních a 
sankčních mechanismů. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby v případě opakujícího se porušení podmínek smlouvy 
přistoupilo k odstoupení od Smlouvy o dílo dle čl. 9 bodu 4. 

• RM 26.6.2017 – za účasti jednatele dodavatelské firmy vzala na vědomí informace o sečení, 
ukládá KS uplatňovat sankce  

• RM 20.11.2017 vzala na vědomí informace o stavu sečení v roce 2017 
• 28.2.2018 – jednání za účasti vedení města se zástupcem dodavatele – viz zápis, příprava na 

sečení v roce 2018 
• Sečení zahájeno 18.4.2018 
• 24.5.2018 – první písemná výzva v roce 2018 k odstranění zjištěných vad a nedodělků, hrubé 

porušení smlouvy 
• 28.5.2018 – druhá písemná výzva k odstranění vad a nedodělků, hrubé porušení smlouvy 
• 4.6.2018 – třetí písemná výtka společně s jednáním s účastí vedení města ohledně možností 

řešení situace, a to výpovědí, odstoupením, dohodou o ukončení stávající smlouvy 
• 6., 8., 11.6.2018 – připomínky, návrhy na úpravy, …. k případné dohodě o ukončení stávající 

smlouvy 
• 11.6.2018 ze strany GFP podepsán návrh dohody o ukončení stávající smlouvy a o návrh nové 

smlouvy s omezenými plochami a plněním do 31.10.2018. 



 

Návrh řešení 
Viz návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
neschválit 
 
Doporu čení předkladatele  
Schválit usnesení dle návrhu 
 
 
Stanoviska  
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Plna moe 

spo~lecnosn: GFP service s.r.o,Rybrui 716/24,Praha 1,1 10 00 
IC:03786978 

ZMOcNU.fi 

p I I . ' Kotzma na datum narozeni -

k zastupovani v zalezitostech a jedmmich s Financnirn Ufadem,CSSZ,Zdravotnimi 
pojist'ovnami v Praze a na U.Zemi CRjak.oz i s Ufady ,organy statni · a dale ve 
vsech zalezitostech a . ednanich s ...... .;,~; 

Tato plna moe se udeluje na dobu neurcitou 

V Sumperkudnel.lO .2015 
Podle o~~v:cl knlhy M~keho uradu ~umperk poi'. c. Jega/izace: III/ 4/2802 
vlastnorucne podepsal -~~tiRe za ~lastRi 
Igor Kotzmann 11.4 .1991 Olomouc 

jmeno/a, prijmeni, datum a mfsto narozenf zadatele 
J. z Podebrad 704/75 Sumperk 
adresa mista trvah!ho pobytu • ~mlsoo l!ebil~ "a ine~~ 

OP: 114809018 
dru~ a ~lslo dokladu, na zaklad~ kten!l'r:> byly z~Steny osobnl Ud!je, 

V Sumperku dne: 14.10.2015 
Lega/izaci provedf/a: 

Prohla5uji, ze v)'lse uvedene zmocneni pfijimam: 

v 
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Dohoda o ukonceni platnosti smlouvy o dilo na udribu verejne zelene - travnatych 
ploch ve Zd'are nad Sazavou a jeho mistnich castech 

(dale jen ukonceni) 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Sfdlem: Zizkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
ICO: 295 841 

{dale jen objednatel) 
a 
2. GFP service s.r.o. 
Sfdlem: Rybna 716/24, 110 00 Praha 
ICO: 03786978 
DIC: CZ03786978 
Bankovnf spojenf: 
Cislo uctu: 
Statutarnf zastupce: Igor Kotzmann, jednatel 
Osoba ena ednat ve vecech technickych v souvislosti s touto smlouvou: -

(dale jen zhotovitel) 

(spolecne tez jako smluvni strany) 

Clanek 1. 
Uvodni ustanovenir 

1. Smluvni strany uzavrely dne 31 .8.2016 Smlouvu o dflo na udrzbu verejne zelene -
travnatych ploch ve Zd'are nad Sazavou a jeho mistnfch castech (dale jen Smlouva). 

2. Smluvnf strany se v souladu s cl. IX. odst. 2. Smlouvy dohodly na ukoncenf platnosti 
Smlouvy dohodou smluvnfch stran. 

Clanek 11. 
Zruseni smlouvy 

1. Smluvni strany se dohodly, ze platnost Smlouvy konci dnem 12. 6. 2018. 

2. OCinky zruseni nastavajf okamzikem zrusenf. 

3. Oboustranne zavazky budou vyrovnany ke dni zaniku smlouvy - prace provedene ke dni 
zaniku smlouvy budou uhrazeny do 14 dnu po oboustrannem podpisu predavacfho 
protokolu radne dokoncenych praci. 



Clanek Ill. 
Zaverecna ustanoveni 

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichz jeden (1) obdrZ:i objednatel 
a jed en (1) zhotovitel. 

2. Kazda ze smluvnich stran prohlasuje, ze tuto dohodu uzavira svobodne a vazne, ze 
povazuje obsah teto dohody za un~ity a srozumitelny, a ze jsou jf znamy veskere 
skutecnosti, jez jsou pro uzavi'eni teto dohody rozhodujici, na dukaz eehoz pripojuji 
smluvni strany k teto dohode sve podpisy. 

3. Zhotovitel bere na vedomi, ze objednatel je osobou, ktera rna podle zakona c. 340/2015 
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nekter)'ch smluv, uvefejnovani techto smluv a o 
registru smluv (dale jen zakon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zverejnit 
prosti'ednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze uvefejneni v informacnim 
systemu verejne spravy - Registru smluv zajisti objednatel. 

4. Zhotovitel dale bere na vedomi, ze objednatel je povinnym subjektem die zakona c. 
106/1999 Sb., o svobodnem prfstupu k informacim, ve zneni pozdejsich predpisu, a je 
tak povinen za podminek zde uvedenych zverejnit ci poskytnout tuto smlouvy, jeji cast, 
popr. dalsi informace souvisejici s plnenim teto smlouvy, tfetim osobam . Obdobna 
povinnost muze byt stanovena dalsimi pn3vnimi pi'edpisy. 

5. Uzavreni teto dohody bylo schvaleno radou mesta Zcfaru nad Sazavou na jednani dne 
.............. usnesenfm c.j.: ... ..... ...... . . 

Ve Zd'are nad Sazavou dne ............. . 

za objednatele 

Mgr. Zdenek Navratil 
Starosta 

za zhotovitele: 

jednatel 

~ G F P service s.r.:: 
Rybna716/24, 11 0 00 Praha 1 
lt:03786978 DIC:CZ03786978 



SMLOUVA 0 DiLO 

uzavrena podle die § 2586 z.c.89/2012 Sb., obeansky zakonik v platnem zneni mezi nize 
uvedenymi stranami: 

1. Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Sfdlem: Zizkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
ICO: 295 841 
Bankovni 
Cislo uctu: 
Statutarnf zastupce : Mgr. Zdenek Navratil, starosta mesta 
0 b a Yn• 0 d t y ht h 0 k'ch 0 losfsto tosmlouvou: I 

. . - .. . . . . . .. 

2. GFP service s.r.o. 
Sfdlem: Rybna 716/24, 110 00 Praha 
ICO: 03786978 
DIG: CZ0378697 
Bankovni 
crslo uctu: 
Statutarnf zastupce: Igor Kotzmann, jednatel 
~a jednat ve vecech technickych v souvislosti s touto smlouvou: 

dale jen zhotovitel 

I. Predmet smlouvy 

1. Predmetem teto smlouvy o dilo (dale jen ,.smlouva") je stanoveni podminek platnych pro 
zajisteni udrZby vefejne zelene- secenf verejnych travnatYch ploch na uzemi mesta Zd'ar 
nad Sazavou, lj. rovinnych ploch, svahu, nerovnych ploch. Soucasti predmetu plneni je i 
uklid a odvoz posecene travy/zelene a odpadu a jeji ulozeni/likvidace/vyuziti v souladu 
s platnymi pi'edpisy. (dale jen "pi'edmet smlouvy"). 

2. Jedna se o zajisteni sluzeb v ramci verejne zakazky mah~ho rozsahu, ktera neni zadana 
v rezimu zadavaciho fizeni podle zak. c. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, 
ve zneni pozdejsich pi'edpisu 

3. Podpisem teto smlouvy zhotovitel potvrzuje, ze k realizaci dfla ma potfebne opravneni 
k podnikani, realizaci praci a dodavek zajisti osobami odborne zpusobilymi a dale 
disponuje kapacitami, strojnim vybavenim a odbornymi znalostmi, ktere jsou nezbytne ke 
kvalitnimu provedeni dila. 

II. Predmet cinnosti 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v rozsahu a za podminek stanovenych touto 
smlouvou l'adne a veas zajistit na svuj naklad a nebezpeci udribu vel'ejne zelene -
seceni travnatych ploch ve Zd'are nad Sazavou, spocivajici pl'edevsim v jejich seceni, 



pi'iprave travnate ploch pi'ed secenim (napi'. sber kameni, a pi'edmetu), uklidu, odvozu a 
likvidaci/vyuziti/ulozeni. Realizace bude probihat prubezne die aktualni poti'eby na 
zaklade Pi'edpokladaneho harmonogramu seeeni pro rok 2018 z unora 2018, kter}t 
zhotovitel obdrzel, coz potvrzuje podpisem teto smlouvy, a podle zadani jednotlivY'ch 
dilcich objednavek. 

2. Seceni bude provedeno vhodnym mechanismem a musi mit jednotny charakter. Kazda 
travnata plocha musi bYt poseeena spolecne s obsecenim vsech pi'ekazek v travnfku 
vcetne soliternich a skupinovY'ch vysadeb stromu a kei'u, lavicek, detskych hernich prvku 
apod. U komunikaci je nutno obsekat i okoli dopravnfch znaeek a sloupu vei'ejneho 
osvetleni a jinych pi'ekazek. Pi'ipadne znecisteni okoli posecenou travou je nutno 
odstranit zaroven se seeenim. 

3. Nedilnou soucasti seceni je uklid posecene hmoty a odpadu ze secenych ploch, vcetne 
odvozu a likvidace/vyuziti/ulozeni. 
Neni-li objednatelem stanoveno jinak, pak shrabani a odvoz travy z ploch I. az II. 
intenzitni ti'idy musi bYt provedeno ihned po poseceni nejdele nasledujfci den po jejich 
seci, ve Ill. lntenzivni ti'ide se terminy posouvajf o 24 hod. oproti I. a II. intenzitni ti'ide, ve 
IV. intenzitni tride musi bYt posecena trava shrabana a odvezena do 72 hodin ode dne 
seceni. Plochy urcene k mulcovani s ponechanim poseceneho materialu na miste musi 
bYt takto pi'edem oznaceny a zadany objednatelem. Specifikace travnatych ploch je 
uvedena v pasportu zelene, kter}t je verejne pi'istupny na webu mesta a do ktereho 
objednatel zrfdi pracovnf pi'istup zhotoviteli po dobu trvani Smlouvy. Jednotlivymi 
objednavkami bude upi'esnovan rozsah, misto a standard provedeni seci. Pasport je 
prubezne aktualizovan die poti'eb mesta a zhotovitel je povinen se rfdit vzdy aktualnim 
stavem pasportu a blizsi specifikaci pracf danou konkretnf objednavkou/ami. 
Ulozeni/likvidace/vyuziti posecene hmoty je nakladem zhotovitele. 

4. Objednatel je opravnen pozadovat i realizaci jinych, nez v pi'floze c.1 uvedenych praci 
s tfm, ze cena takovY'ch praci bude stanovena vzajemnou dohodou v cenach v regionu a 
ease obvyklych. 

5. o prubehu pracf vede zhotovitel prubezne Denik. Do Deniku se zapiSUJI prubezne 
veskere provedene prace, vcetne mista provadeni. Dale se v zapisu zaznamenava, 
jakym zpusobem bylo s posecenou hmotou nalozeno. Zaznamy jsou vedeny posloupne 
na ocfslovanych strankach. Povinnost zhotovitele k provedenf celeho dila nebo jeho casti 
je splnena ukoncenfm a pi'edanim pi'edmetu dila objednateli na mfste provadeni. K 
prevzeti prokazatelne vyzve zhotovitel objednatele nejmene jeden den pred terminem 
pi'ejimky. Pi'evzeti dfla bude uvedeno v Deniku. 

Ill. Misto a doba plneni 

1. Mfstem plneni je uzemf mesta Zd'ar nad Sazavou a uzemf jeho mfstnich cast!. Graficky 
pi'ehled - pasport zelene je uvei'ejnen na webu mesta, mista plneni jsou vei'ejne 
pristupna a zhotovitel se s nimi dostatecne predem seznamil, coz potvrzuje podpisem 
teto smlouvy. Konkretni lokality respektive mapove podklady jsou nedilnou soucasti teto 
smlouvy - pi'iloha c. 2. 

2. Tato smlouva nabY.Ya platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich 
stran a ucinnosti dnem uverejneni v informacnim systemu verejne spravy- Registru 
smluv. 

3. Smlouva se uzavira na dobu urcitou do 31.10.2018 



IV. Prava a povinnosti objednatele 

1. Objednatel poskytne Zhotoviteli soucinnost nezbytnou pro radne a vcasne plnemi 
predmetu smlouvy- zajistf zhotoviteli pristup do pasportu zelene, zueastni se prebirani 
radne provedenych praci na zaklade v)fzvy zhotovitele die cl. II. odst. 5. smlouvy. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu dila die teto smlouvy. 

3. Objednatel je opravnen v prubehu provadeni praci zhotovitelem vykonavat fyzickou 
kontrolu kvality a rozsahu provadenych praci a z teto kontroly porizovat foto a video 
dokumentaci, k cemuz mu zhotovitel podpisem teto smlouvy dava souhlas. 

V. Prava a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat s odbornou peci tak, aby sjednane sluzby byly 
poskytnuty radne a vcas, za podminek stanovenych touto smlouvou a dilcfmi 
objednavkami a v souladu se zajmy objednatele. Pri plnenf predmetu smlouvy je 
zhotovitel povinen zdrzet se jednani, jimz by nad obvyklou miru obtezoval obyvatele 
mesta nebo vlastniky pozemku a staveb, ktere sousedi s plochami, ktere jsou mistem 
plneni zavazku zhotovitele die teto smlouvy (hluk, prach, znecisteni, ovlivneni dopravnf 
situace apod,). 

2. Zhotovitel je povinen provadet prace v agrotechnickych lhutach urcenych pro danou 
kategorii praci a v pozadovane kvalite die platnych zavaznych technickych norem a v 
souladu s pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajist'ovat plneni predmetu 
smlouvy kvalifikovanym zpusobem, a to s odbornou peci a k tomuto ueelu rovnez sve 
zamestnance prubezne skolit a kontrolovat. 

3. Zhotovitel nese odpovednost za vznikle skody na zdravi a majetku pri plneni predmetu 
smlouvy (napr. poskozeni zelene, poskozeni vozidel, budov, oploceni apod.). Zhotovitel 
odpovfda za veskere skody zpusobene objednateli nebo tretim osobam zavinene 
zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem. Zhotovitel nese zaroven naklady spojene 
s nahradou techto skod. 

VI. Odpovednost zhotovitele za vady 

1. Zjisti-li objednatel, ze poskytnute plneni vykazuje vady, je objednatel povinen tyto 
skutecnosti zaznamenat do Denfku nebo oznamit tuto skutecnost zhotoviteli jinym 
prokazatelnym zpusobem. 

2. Zhotovitel je povinen zapocft s odstranenfm vad plnenf ve lhute 24 hodin ode dne jejfch 
oznameni ze strany objednatele nebo provedeni prislusneho zapisu v Deniku. 

3. Zhotovitel se zavazuje k odstraneni vad plneni ve lhute 48 hodin ode dne zapocetf praci 
k odstranenf predmetnych vad, pokud nebude z objektivnich duvodu dohodnuto 
smluvnimi stranami jinak. 

4. Pokud zhotovitel neodstranf reklamovane vady ve lhute die odst. 3 cl. VI. teto smlouvy, je 
objednatel opravnen zajistit odstraneni vad treti osobou. V tomto pripade je objednatel 
opravnen pozadovat po zhotoviteli nahradu nakladu vynalozenych k odstraneni vad 
prosti'ednictvim treti osoby. 



VII. Platebni ujednani 

1. Cenfk jednotliv9ch plneni die teto smlouvy je nedilnou soucasti teto smlouvy a je uveden 
v priloze c.1 teto smlouvy. Smluvnf strany sjednavajf, ze ceny uvedene v priloze c.1 teto 
smlouvy jsou cenami konecnymi, zahrnujici veskere prace a dodavky, poplatky a jine 
naklady zhotovitele nezbytne pro radne a uplne plneni predmetu teto smlouvy. Zhotovitel 
prohlasuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu 
znamy veskere technicke, kvalitativnf a jine podmfnky, nezbytne k realizaci dila, 
zhotovitel se predem seznamil se vsemi okolnostmi a podmfnkami, ktere mohou mit vl iv 
na cenu poskytovanych sluzeb. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu dfla provedeneho na zaklade dilcfch objednavek na 
zaklade danoveho dokladu - faktur, ktere vystavi zhotovitel a doruci objednateli, a to 
nejY9se 1x mesicne. Lhuta splatnosti cinf 14 dnu od data jejfho dorueenf objednateli. 
Platbu provede objednatel bezhotovostnfm prevodem na ucet zhotovitele. Vystavena 
faktura bude obsahovat veskere nalezitosti danoveho dokladu ve smyslu zakona c. 
588/92 Sb., o dani z pridane hodnoty v platnem zneni. Pfflohou kazde faktury musf bYt 
kopie zaznamu, ktery-m objednatel potvrzuje prevzeti dila. 

3. Objednatel je opravnen vratit fakturu pred uplynutfm lhuty jejf splatnosti bez zaplacenf 
v prfpade, ze neobsahuje zakonem a touto smlouvou stanovene nalezitosti, obsahuje 
nespravne nebo neuplne udaje. Objednatel musi uvest duvod vraceni. V takovem 
pripade neni objednatel v prodleni s uhradou ceny plnenf a bezf nova lhuta splatnosti 
ode dne dorucenf opravene faktury objednateli. 

4. Objednatel neni v prodlenf, uhradi-li fakturu do 14 dnu po jejim obdrzeni, ale po terminu, 
ktery- je na fakture uveden jako den splatnost. Povinnost zaplatit je splnena v den, kdy 
byla placena castka odeslana z uctu objednatele. 

5. Na zaklade dohody smluvnich stran objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadne 
zalohy na sluzby poskytovane die teto smlouvy. 

VIII. Sankcni opatreni 

1. V pl'fpade, ze jedna ze smluvnich stran zjistf poruseni povinnosti vyplyvajici ze smlouvy, 
pfsemne oznami druhe strane tuto skutecnost s tim, ze term in pro sjednani napravy je 
stanoven v odst.3 ci.VI, teto smlouvy. V pripade, ze porusujici strana nesjedna napravu 
v terminu, muze ji druha strana ulozit smluvni pokutu az do Y9se 10 000,- Kc za kazde 
jednotlive porusenf smlouvy. Pokuta bude uhrazena na ucet druhe smluvnf strany 
nejpozdeji do 14 dnu ode dne doruceni oznamenf o ulozeni pokuty. 

2. Timto ujednanim o smluvni pokute nejsou dotcena prfslusna ustanovenf upravujfci 
nahradu skody. 

3. Zaplacen fm smluvnich pokut nezanika povinnost dodavatele dokoncit prace die teto 
smlouvy. 

4. V pl'fpade, ze objednatel neuhradi zhotoviteli cenu dfla v terminu uvedenem v odst.2. cl. 
VII. smlouvy, je zhotovitel opravnen uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,5% 
z dluzne castky bez DPH za kazdy den prodleni. 



IX. Ukonceni smlouvy, odstoupeni 

1. Smlouva muze bYt ukoncena na zaklade pfsemne dohody obou smluvnfch stran. 

2. Kterakoli ze stran je opravnena od teto smlouvy odstoupit, a to na zaklade pfsemneho 
oznameni adresovaneho druhe smluvnf strane s tfm, ze odstoupenf od smlouvy je ucinne 
od doruceni tohoto oznameni druhe smluvnf strane. Duvodem pro odstoupeni od 
smlouvy je podstatne poruseni teto smlouvy, za ktere se povazuje zejmena: 

• opakovane, minimalne vsak druhe pisemne upozornenf zhotoviteli na hrube 
neplnenf povinnostf vyplyvajicfch ze smlouvy, tj napr. neplnenf termfnu die dilcich 
objednavek nebo nedodr2enf kvality seci die teto smlouvy. 

• opakovane, minimalne vsak druhe neproplacenf faktury ze strany objednatele ve 
stanovenem termfnu. 

3. Ke dni zaniku smlouvy budou vyrovnany vsechny oboustranne zavazky. 

X. Doruceni podani 

Veskera podani se povazuji za dorueena: 

• osobnim, pisemne potvrzenym prevzetim zastupci adresata 
• datovou schrankou - pokud se do datove schranky prihlasi zastupce adresata nebo 

fikci doruceni - tretim dnem ode dne, kdy byla datova zprava dodana do datove 
schranky adresata 

• pisemne - byla-li zaslana na adresu mista podnikani, kterou smluvni strany uvedly pri 
uzavirani teto smlouvy nebo na posledni znamou adresu pisemne ohlasenou nebo v 
pripade, ze adresat zasilku neprevezme, ma se za to, ze postovni zasilka byla 
adresatu dorucena, a to treti den po predani doporucene zasilky poste k doruceni 

XI. Zaverecna a zvlastni ustanoveni 

1. Zhotovitel bere na vedomi, ze objednatel je osobou, ktera ma podle zakona c. 340/2015 
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nektefY'ch smluv, uverejnovani techto smluv a o 
registru smluv (dale jen zakon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zverejnit 
prostrednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze uverejneni v informacnim 
systemu verejne spravy- Registru smluv zajisti objednatel. 

2. Zhotovitel dale bere na vedomi, ze objednatel je povinnym subjektem die zakona c. 
106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim, ve zneni pozdejsich predpisu, a je 
tak povinen za podminek zde uvedenych zverejnit ci poskytnout tuto smlouvy, jeji cast. 
popf. dalsi informace souvisejici s plnenim teto smlouvy, tretim osobam. Obdobna 
povinnost muze bYt stanovena dalsimi pravnimi predpisy. 

3. Vztahy smluvnich stran neupravene zvlast' touto smlouvou se ridi obecne platnymi 
pravnimi predpisy CR zejmena obcanskym zakonikem. 

4. Tato smlouva muze bYt menena nebo doplnovana pouze formou oboustranne 
podepsanych cislovanych pisemnych dodatku podlehajicich schvaleni Radou mesta 
Zd'aru nad Sazavou. Za zmenu smlouvy se nepovazuje zmena statutarniho zastupce, 
zmena osoby opravnene jednat ve vecech technickych s touto smlouvou a zmena 
bankovniho spojeni. Tyto skutecnosti oznamuje smluvni strana pouze pisemnym 
oznamenim dorucenym druhe smluvni strane. 



5. Objednatel poskytne zhotoviteli reference k plneni smlouvy i v prubehu jeji platnosti. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kazde s platnostf originalu, z nichz 
kazda ze smluvnfch stran obdr:Zf po jednom stejnopise. 

7. Obe smluvni strany svymi podpisy teto smlouvy potvrzuji, ze byla uzavi'ena na zaklade 
svobodne vule obou smluvnich stran a ze jsou si vedomi nasledku vyplyvajicich z teto 
smlouvy. 

8. Zhotovitel souhlasi se shromazd'ovanim, uchovanim a zpracovan1m syYch osobnich 
udaju obsazenych v teto smlouve objednatelem (prip. jeho zamestnanci), a to pouze 
pro ucely vedeni evidence a projednani v organech mesta a zvei'ejneni rozhodnuti techto 
organu, uzavi'eni smluv, apod., ve kterYch jsou tyto udaje obsazeny, tj. vsude tam, kde 
lze uvedenim osobnich udaju pi'edejit zamene ucastnfku pravnfho vztahu, vse v souladu 
s pravnfmi pi'edpisy CR a EU. Tento souhlas je poskytovan na dobu neurcitou, nejdele 
vsak do okamziku, kdy pomine ucel, pro kterY budou uvedene osobni udaje zpracovany, 
s yYjimkami stanovenymi zvlastnfmi zakony. 

9 . Tato smlouva byla schvalena radou mesta Zd'ar nad Sazavou dne .. . .. . c. usn.: 

Soucasti smlouvy je: 
Pi'floha 
c. 1 Cenik praci 
c. 2 Mapova pi'iloha 

Ve Zd'are nad Sazavou dne ............ .. 

za objednatele 

Mgr. Zdenek Navratil 
Starosta 

$1/U ,,k ~~ /, #'¥ 
V .... . ....... .. /.:. ....... dne ......... .. 

za zhotovitele: 

Igor Kotzmann 



Cenik ·seceni ZR 2018-

orientacnr Jeanotkova cena 
vYMERA Predpokladany pocet secenf aktualni 

polozka c. (ha) seer (rok) (Kc/m2 bez DPH) 

1 I. intenzitnr trida udrtby 1,2 7-9 o,7o Kc 

2 II intenzitnf trida udrtby 12,3 5-7 o,9o Kc 

3 Ill. intenzitn i tffda udrtby 95,4 3-4 1.00 Kc 

4 IV. intenzitni tflda udrtby 15,7 2-3 1.20 Kc 

CELKEM 125 

Poznamka: 
Castka k vyplnenl je za jed no posetenf 1m2 vcetne odvozu, uklidu, likvidace poseteneho a sebraneho materialu bez ohfed 
konfiguraci terenu 

service s.r.o. 
Rybna 718124, 1!0 00 Praha 1 
IC: 03786978 Dlt: CZ03786978 
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