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ANOTACE: 
Navrh dalsiho postupu v zajisteni cisteni a zimni udrzby mestskych komunikaci 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani 

• schvaluje vypoved smlouvy s lng. Josefem Pitkou, IC: 12705161 na zajisteni cisteni a 
zimn i udrzby komunikaci a zpevnenych ploch mesta uzavfene dne 17.10.2016 ve zneni 
dodatku c. 1 v souladu s cl. IX. Platnost a ucinnost smlouvy odst. 3 . (9 mesicni vypovedni 
lhuta); 

• poveruje OKS pfipravou zadavaciho fizeni na zajisteni cisteni a zimni udrzby mestskych 
komunikaci a ploch. 
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Název materiálu: Zajištění čištění a zimní údržby městských komunikací 
 
Počet stran: 3 
 
Počet příloh: 4 

1 – Vyhodnocení ZÚ společné s dodavatelem 22.05.2019 
2 – Změna rozsahu prováděného díla dle Plánu zimní údržby  
3 – Odpověď OKS  
4 – Nabídka dodavatele na zajištění dispečera ZÚ - neveřejná  

 
Popis 
Plán zimní údržby pro sezónu 2018/2019 je zveřejněn na stránkách 
města: https://www.zdarns.cz/media/files/mestsky-urad/komunalni-sluzby/plan-zimni-udrzby-
text.pdf  
Povinnosti klíčového dodavatele města lng. Josefa Pitky, Žďár nad Sázavou, IČ: 12705161, který 
zajišťuje zimní údržbu komunikací a zpevněných ploch města a jejich čištění v mimo zimním 
období, jsou dány platnou smlouvou na zajištění čištění a zimní údržby místních a účelových 
komunikací a ostatních ploch v majetku města ze dne 17.10.2016 ve znění dodatku č. 1, 
viz. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9183851 
  
RM č. 16 dne 3.6.2019 projednávala provádění zimní údržby v uplynulé sezóně 2018/2019 a 
přijala v této věci usnesení č. 242/2019/OKS ve znění: 
Rada města po projednání  

• bere na vědomí vyhodnocení zimní údržby 
• schvaluje pro další zimní období přípravu úprav plánu zimní údržby a stávající smlouvy 

s klíčovým dodavatelem zimní údržby dle přílohy Vyhodnocení zimní údržby (ZÚ) sezóna 
2018/2019 

V rámci plnění uvedeného usnesení s dodavatelem proběhlo osobní projednání věci, byl 
opakovaně požádán o podání nabídky na úpravu stávající smlouvy v duchu společného výstupu 
z vyhodnocení zimní údržby ze dne 22.05.2019. Dne 16.8.2019 předal dodavatel na OKS doklady 
– nabídku na dispečera a nesouhlas s úpravou tras pro ZÚ (obojí viz příloha). 
Na základě předaných dokladů OKS zpracoval a zaslal dodavateli odpověď (viz příloha) a 
předkládá RM k rozhodnutí návrh dalšího postupu – viz návrh usnesení. 
Dodavatelem předložená nabídka na zajištění dispečerské služby pro zimní údržbu překračuje 
zákonem stanovený limit pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kdy lze změnu 
považovat za nepodstatnou - tj. 10 % původní hodnoty závazku a volně uzavřít dodatek bez 
splnění dalších zákonných podmínek a zdůvodňování.  
Obsahem se jedná o nabídku zajištění dispečerské služby 3 novými pracovníky dodavatele po celé 
zimní období včetně režijních nákladů a nabídku na další jednotlivě nabízené služby. Není zde 
dostatečná opora pro zařazení takového rozšíření smlouvy jako prací nezbytných od stávajícího 
dodavatele ani nepředvídatelných při zadání původní zakázky. Jedná se tedy o změnu podstatnou. 
Obecně zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku bez provedeného nového 
zadávacího řízení, není-li v zákoně stanoveno jinak.  
Na základě výše uvedeného není možné uzavřít dodatek tak, jak bylo uloženo usnesením rady 
města dne 3.6.2019.  
 
Dopad do rozpočtu města 
V současnosti nelze stanovit 
 
Geneze případu 
Viz Popis 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
Nelze dle podané nabídky uzavřít dodatek smlouvy bez nového zadávacího řízení. Aktuálně město 
nemá vlastní organizaci, která by byla připravena takové služby vykonávat  a bylo možno jí je 
zadat in-house výjimkou bez zadávacího řízení. Je tedy navrženo připravit  nové zadávací řízení 



 
na nového dodavatele nadlimitní veřejné zakázky.  Výpovědní doba skončí bez jiné dohody nebo 
bez např. jednostranného okamžitého odstoupení některé strany ke konci května 2020 případně 
června – podle termínu doručení výpovědi druhé straně – tedy po ukončení blokového čištění, kdy 
by měl být připraven nový dodavatel.   Vzhledem k délce trvání nadlimitního zadávacího řízení a s 
nutnou rezervou na přípravu nového dodavatele k plnění smlouvy a i s ohledem na možnost 
odvolání apod. v průběhu zadávacího řízení je navrženo ihned začít s jeho přípravou. Zahájené 
zadávací řízení lze zrušit pouze v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
Stanoviska  
- 
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:lapis z jednani ve veci: 

,Vyhodnocenl zimni udrfby (ZU) sez6na 2018/2019" 

Termrn konani: 22.05.2019 
Misto konani: MU Zd'ar nad Sazavou 

K veci: 
1. Po mnoha letech piisla zima, na kterou uz nejsme zvyklf a o to hlire jsme vnfmali i problemy a 

omezeni, ktera nam zpusobila. Pi'islo opakovane intenzivnf snezenf, nasledne tani a mraz, 
opakovana ledovka, obeas nepresna predpoved' poeasi. Co nebylo pri vahavem zahajeni praci 
odklizeno, nasledne zmrzlo a dille komplikovalo naslednou udrZbu. 
Negativne bylo ze strany MU vnimano predev~im : 

- Udr.Zba chodnfku 
Mistne nedostatecny posyp (predevsim chodniku) 
Nedostateena dispeeerska sluZba 

Jiz pn prosincove kontrole provedene OKS bylo zjisteno. ze zhotovitel vyuzrval strojnf 
mechanismy (i s'~Ych poddodavatelu) v poctu vetsim nez predepisuje platna smlouva. 

2. Na jednani byly diskutovany jednotlive konkretni podnldy a piipominky a zjisteni, ktere byly 
registrovany a zcasti reseny v prubehu ZU. Z uvedene diskuse vyplynulo, ze obe strany maji 
zajem na uprave podmlnek zajistenf z(J tak, aby sluzba byla provadena k vetsf spokojenosti 
mesta. 

3. Navrh uprav na zvazenf: 
Plan ZU: 
~ spolecne se zhotovitelem vytipuji a navrhnou useky komunikaci na prefazeni 

pofadi dulezitosti v planu zimnf udr.Zby, pripadne upravu komunikaci narizenfm rady 
mesta stanovenych jako v zime neudr.Zovane. 

b. Do planu zimni udr.Zby doplnit definici "kalamitnfho" nebo obdobneho stavu, kdy bude o 
situaci informovano vedeni mesta (starosta}, kterY svola stab zimni udrzby k re5enl 
situace, a to vcetne moznosti formou primeho zadanf oslovit dalsi dodavatele, ktei'f 
budou schopni poskytnout sve kapacity pro ZU mesta. Zhotovitel je povinen 
neodkladne informovat (i podle pi'edpovedi pocasi a pod.) zastupce MU o hrozbe vzniku 
,.kalamitniho" stavu. 

c. I na plochach v centru mesta, kde se sype soli bude v prfpade poti'eby zcasti pouzivan 
inertnf posyp (pisek, drt'), aby bylo i vizualne zi'ejme, kde byl posyp proveden, pi'estoze 
napr. solne oseti'eni nemelo poti'ebny ucinek a chodci takto jsou smerovani na 
,bezpecnejsi" trasy. 

Uprava smluvnlho vztahu se zhotovitelem, kterY vyjadfil zajem na pokraoovani plneni smlouvy 
(sluzby): 

a. Pi'edmet plneni rozsfi'it o hrazenou dispeeerskou sluZbu. Pracovnfci MU budou 
pi'edavat prubezne zjlstene pozadavky na odstranenr vad ve sjfzdnosti a schudnosti 
dispecerovi a ten bude zajisfovat jejich provei'eni, vyhodnocenr a odstraneni problemu 
v souladu s planem zimni udr:Zby, smlouvou, vaznostf situace, .. . Musi probihat 
dostateena oboustranna informovanost. Pokud nebude zhotovitel schopen plnit nebo 
i'adne odstranit vady die pozadavku mesta nebo planu zimni udr.Zby a smlouvy, vznikne 
nebezpecni situace apod. (nedostatecna vlastni kapacita, nedokoncena prace 
v lokalite, nebezpecny detail, nebylo mo:Zno z ruznych pflcin praci dokoncit nebo 

KB 2:dar nad Sazavou lC: 00295841 tel.: 566 688 111 e-mail: meu@zdams.cz 
c. u. 32875110100 OIC: CZ00295841 internet: www.zdams.cz 
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provest v poti'ebne kvalite, ... ) a zhotovitel nenf schopen vadu obratem odstranit, nutno 
takovou informaci neprodlene sdelit pffslusnemu pracovnfkovi MU nejlepe s navrhem 
konkretniho reseni veci. 

b. Doplnit povinnost zhotovitelu (nejen lng. Pitky) vfdy prukazne proskolit pro danou 
sez6nu a praci zamestnance SVe i SyYCh poddodavatelu pro i'adny vykon ZU ( cisteni 
prostor zastavek, prechodu, rozhledu knzovatek a zuzenych profilu, podavani informaci 
dispeeerovi, ... ) 

c. Uprava a posileni strojniho vybaveni zhotovitele nad ramec stavajiciho smluvniho 
pozadavku predevsim o stroje, ktere budou provadet prace v hodinove sazbe 
predevsim na upravach zastavek, pi'echodu, uzkych mist, parkovisf (hlavne UNC) -
zhotovitel pi'ed sez6nou predlozi v pfedstihu seznam zajistene techniky. 

d. Posyp - Jasne stanovit mnozstvi posypu hrazene a provadene v ramci stavajicich 
sazeb praci. Posyp nad tento ramec takto stanovene ,normy" je hrazen v cene 
materialu samostatne. 

Prujezdnost vozovek- nutno zajistit bezpecny prujezd techniky provadejicf ZU~ 
a. Zhotovitel zvazf uziH i jine techniky do zuzenych prostor 
b. MU zvazi au vytipovanych ulic pnpravr upravu dopravniho znaceni pro zimnf obdobl

zakaz stani na komunikacfch. 
c. Zhotovitel bude v prfpadech neopravneneho stani na komunikacich, kdy vozidla brani 

prujezdu techniky ZU okamzite a tesne koordinovat svl.rj postup s MP. Vozidlo udr!by 
nemuze eekat na odtah vozu. 

Dalsi: 
----=rsaM (VPP) zvazl v pripade potreby nastup pracovnlku napr. od 5:00 hod. na cisteni 

prechodu, ... - v soueasnosti pevna pracovnf doba od 6:00 hod. 

Zapsala: 
22.05.20 

KB Zdar nad sazavou 
c. u. 328751/0100 
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Ooplneni Vyhodnoceni zimni udriby (ZU} 

K veci: 
1. Rada mesta dne 3.6.2019 zadala odboru komunalnich sluzeb doplnit pi'edlozene vyhodnoceni 

uplynule zimni sez6ny o podrobnejsi popis konkretnich n-egativne vnimanych situacl. 
2. Ze soukrome meteostanice ve Zd'afe uvadfme prubeh teplot v prosinci 2018 a lednu 2019: 
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Grat zolx-ezuje nejvyssr a nejnizsf denni teptoty v prulJerw mesfc.e 
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3. Pro podrobnejsf komentar byly vybrany uvedene dny a obdobf: 
yYpis z pracovnich deniku zhotovitele (J. Pitky): 

pocet 
den nasazene techniky 

3.12.2018 3 

7 12 2018 4 

11.12.2018 7 
12.12.2018 10 
13.12.2018 8 
14.12.2018 5 

12.1.2019 10 
13.1.2019 15 
14.1.2019 28 
15.1.2019 28 
16.1.2019 29 
17.1.2019 28 
18.1.2019 26 
19.1.2019 6 
20.1.2019 0 
21.1.2019 17 
22.1.2019 18 
23.1.2019 18 . 

• Prvnr ledovka 3.12.2018: srtuace kdy prselo a mrznula voda na zemi, celostatnf kalamitnf 
situace. Probihal posyp. Lze diskutovat o dostatecnosti nasazenych kapacit. 

• 7.12.2018 - opel ledovka - byl mrznouci klouzav9 povrch, centrum mesta osetreno 
posypem soli, ktef9 ale vytvofil krustu a neodstranil stav vznikly teplotou kolem nuly a 
promrzlym povrchem. Predpoved' pocasf byla 4'C na rano, skute cnost byl mraz, 
predpoklad tanf se nepotvrdil a osetreni povrchu se vzhledem k terminu zjistenf skutecneho 
stavu posunulo. 

• Priklad reseni konkretnf situace z 12.12.2018 spravcem komunikaci mesta z OKS: 
Rano od 0, 00 hod by/a technika v terenu v poctu postupne 2 Multicar, 2 male traktory, 1 
velky traktor se zavesnou radlicf a postupne 4 celnf nakladace. 
Do 13.12. rano se nestihly upravit Opine vsechny zastavky MHO (dodelavaly se Libicka a 
Sazavska)- bylo feseno se zhotovitelem. 
V nekterjch mfstech byly problemy s mnozstvfm snehu a zaroveil s nevhodne odstavenymi 
vozidly. Napf. chodnfk na ul. Bezrucova, kdy vozidlo Odriby muselo sjet pfedcasne a 
nedokoncilo prohrnutf az na ul. Sychrova. Se zhotovitelem bylo projednano vcasne 
nahlasenf problemu podobneho druhu objednateli tak, aby bylo mozno fesit situaci on-line a 
nedochazelo k prod/enf oproti stanovenym lhtitam planu ZU. 
Vodpolednfch hodinach cca od 18,00 dochBzf k poklesu teploty a naslednemu zjistenf 
zavad ve schtidnosti a sjfzdnosti. Zaznamy GPS zaznamenaly prtijezd vozidla Odriby 
prostory namestf od 19,05 hod.(lhtita pro zahBjenf pracf die planu ZU: 60 minut od zjistenf 
zavad ve sjizdnosti a schtidnosti pro zmfrnenf zavad kluzkosti. Ve 20,00 situace na 
namestf: Opel problem s viditelnostf posypane trasy a rychlostf Ocinku chemickeho posypu. 
Situace by/a projednana se zhotovitelem. Navrh opatfenf: Pfi podobnych situacich nadale 

KB Ld'ar nad Sazavou 
c. u. 328751/0100 

!C: 00295841 
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uzivat smesi s inerlnim materia/em tak, aby zejmena i v prostorflch nflmesti by/y palmy 
osetfene trasy. 
Nektere da/sf nahlflsene zavady: 

Cesta pfes Fari':ata pouze vysfapanfl. Die vyjfldfeni zhotovitefe opel stojici vozid/o 
z uf. Nflbfeznf. Opatfenf: viz vyse 
Dvorskfl chodniky- dokoni':eny i':efnim nakladai':em 
Kontrofa Haskova 18- prohrnuti a posyp proveden 

• V prubehu !edna pfetrvavajf negativnf dopady klimatickych podmfnek i pres usilf a kapacity 
venovane na jejich zmfriiovanf. Nasazenf techniky zhotovitelem viz tabulka vy-se. Operativne 
feseny jednotlive hlasene zavady. 

4. Ze smlouvy: 
Ill. 

3. Cas pfneni: 
b) zimni udttba mistnich komunikaci se provfldf v soufadu s aktuflfnim pfflnem zimni udttby 

v. 
11. Zhotovitel je povinen milk dispozici dostatei':ny poi':et stroju, mechanizmu a osob k pfneni 
pfedmetu teto smfouvy. Pokud je v teto smfouve u konkretni cinnosti uveden minimflfnf 
pozadovany poi':et mechanizmu a jejich charakter, je zhotovitef povinen toto akceptovat a zajistit. 
Objednatel je oprflvnen tyto skutei':nosti kdykoli zkontrolovat a zhotovitef je povinen mu to umoznit 
a pfedlozit veskerou souvisejicf dokumentaci 

Poiadavky smfouvy no stroje pro zimnf udribu pfevedeny do tabu/ky 

popis 
Strojni odhrnovani snehu, posyp poj{zdnych mistnfch komunikacf a 
zpevnenych ploch sypacem s radlicf na podvozku nakladniho automobilu s 
pohonem 4x4, o objemu loine plochy min. 4m3 s regulae{ davkovanf 
inertniho materialu a soli. Veskere naklady na provoz sypace, vcetne 
pouiiteho (vysypaneho) posypoveho materialu a jeho naloienf, budou 
zahrnuty v cene za jeden osetfeny kilometr poj{zdne mistni komunikace 
nebo zpevnene plochy. Zhotovitel bude vyuifvat pro zajisteniteto sluiby 

1 nejmene jed no vozidlo s vyse uvedenymi parametry. 
Strojni odhrnovanf snehu, posyp chodniku a zpevnenych ploch sypacem na 
podvozku mateho nakladniho automobilu s pohanem 4x4 o objemu loine 
plochy min. 1 m3 a regulae! davkovani inertniho materialu a soli. Veskere 
naklady na provoz sypace vcetne pouiiteho (vysypaneho) posypoveho 
materialu a jeho naloieni budou zahrnuty v cene za jeden osetfeny kilometr 
chodniku. Zhotovitel bude vyuiivat pro zajisteniteto sluiby nejmene dve 

2 vozidla s vyse uvedenymi parametry. 

Strojni odhrnovani snehu traktorem- traktor s pohonem 4 X 4 s pluhem 
taien)im za sebou, odhrnovana sifka min. 2,5 m. Vesken! naklady na provoz 
traktoru s pluhem budou zahrnuty v cene za jed en osetfen)i kilometr. 
Zhotovitel bude vyuiivat pro zajisteni teto sluiby nejmene dva traktory s 

3 pluhem. 
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Strojni odhrnovani sni!hu malou mechanizacf- odhrnovani sni!hu 
molotraktorem s pluhem a pfip. posyp mistnich komunikaci pfi odhrnovone 
sifce do 1,2m. Veskere naklady na provoz malotraktoru vcetni! pouiiteho 
(vysypaneho} posypoveho materialu a jeho nolozeni budou zahrnuty v ceni! 
za jeden osetfeny kilometr chodniku. Zhotovitel bude vyuiivat pro zajisti!nf 

4 teto sluzby nejmeni! jed no vozidlo s v)ise uvedenymi parometry. 1 1 
Odklfzeni sni!hu smykem ffzenym celnfm nakladacem - odhrnovani sni!hu z 
chodniku a ostatnich mfstnich komunikacf, vefejnych prostranstvi o 
novrsenem objemu lopaty minimalni! 0,4 m3, Veskere naklady na provoz 
nakladoce budou zahrnuty v ceni! za jednu hodinu pracovni cinnosti. 
Zhotovitel bude vyuiivat pro zajisti!nfteto sluzby nejmeni! tfi smykem fizene 

5 celnf nakladace. 3 
Odklizeni sni!hu kolovym celnfm nakladocem - odhrnovani sni!hu z mistnich 
komunikacf a, vefejnych prostranstvi o navrsenem objemu lopaty minimalni! 
0,8 m3. Veskere naklady na provoz nakladace budou zahrnuty v ceni! za 
jednu hodinu pracovni Cinnosti. Zhotovitel bude vyuiivat pro zajisti!niteto 

6 sluzby nejmeni! dva kolove celni nakladace. 2 

Odvoz sni!hu- odvoz snehu nakladnfm automobilem o objemu Iaine plochy 
min. 5m3 na misto urcene objednatelem. Tato Cinnost se bude provadi!t 
pouze na objednavku. Veskere naklady na provoz nakladniho automobilu 
budou zahrnuty v ceni! za jeden kilometr s nakladem. Zhotovitel bude 

7 vyuzivat pro zajisti!nfteto sluzby nejmeni! dva nakladni automobily. 2 

13 4 

VI. Odpovednost zhotovitele za vady 
1. Zjistf-li objednatel pfi provadi!mf kontroly die odst. 3 cl. IV teto smlouvy, ze poskytnute plnenf 
vykazuje vady, je objednatel povinen tyto skutecnosti zdokumentovat a oznamit tuto skutecnost 
zhotoviteli prokazatelnym zpiJsobem. 
2. Zhotovitel je povinen zapocft s odstranenfm vad plnenf ve lhiJte 24 hodin ode dne jejich 
oznamenf ze strany objednatele. 
3. Zhotovitel se zavazuje k odstraneni vad plneni ve lhilte 48 hodin ode dne zapoceti praci k 
odstraneni pfedmetnych vad, pokud nebude z objektivnich diJvodiJ dohodnuto smluvnfmi stranami 
jinak. 
4. LhUty uvedene v odst.2.,3.cl. VI. se nevztahuji k zimni udrtbe, ktera se fidi Planem zimni udrtby 
v aktualnim zneni. 
5. Pokud zhotovitel neodstranf raklamovane vady ve lhilte uvedene v odst.3. cl. VI, teto sm/ouvy, 
je objednatel opravnen zajistit odstraneni vad tfeti osobou. V tom to pffpade je objednatel opravnen 
pozadovat po zhotoviteli nahradu nakladiJ vynalozenych k odstranenf vad prostfednictvfm tfeti 
osoby. 

VIII. Sankcni opatfeni 
1. V pffpade, ze jedna ze smluvnfch stran zjisti porusenf povinnosti vyp/'fvajfcf ze smlouvy, 

pfsemne oznamf druM strane tuto skutecnost s tim, ze tennfn pro sjednanf napravy je 
stanoven ve lhilte 48 hodin od pfevzeti oznamenf. V pffpade, ze porusujfcf strana nesjedna 
napravu v termfnu, mute jf druh8 strana u/ozit smluvnf pokutu ve vysi 10 000,- Kc za kazde 
jednotlive porusenf smlouvy. Pokuta bude uhrazena na ucet druM sm/uvnf strany 
nejpozdeji do 14 dnu ode dne dorucenf oznamenf o u/ozeni pokuty. 

5. Konkretnr zjistene problemy byly prubezne aktuatne reseny se zhotovitelem. Negativne bylo 
KB Ld'ar nad sazavou iC: 00295841 tel.: 566 688 111 e-mail: meu@zdarns.cz 
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vnimano predevsim: 
• Mokr-y snih nebyl odklizen vcas, po zmrznutl se tento stav jen velmi tezko a pomalu 

zlepsoval. 
• Nedostatecne mnozstvi posypu v nekter"Ych mistech- predevsim na chodnfcich. 
• ,Neviditelnost" a nekdy neucinnost chemickeho posypu. 
• V knzovatkach a na rozjezdech nutno zajistit dostatecnou sjfzdnost a udrZet rozhledove 

pomery. 
• Dostatecnou pozornost venovat i zastavkam. 
• V pripade, ze v terenu pracovnfci zhotovitele zjisti problem- nedostatecna vlastnf kapacita, 

nedokoncena prace v lokalite, nebezpecny detail, nebylo mozno z ruznych pricin praci 
dokonCit nebo provest v potrebne kvalite . . . nutno okamzite informovat OKS nejlepe 
s navrhem konkretnfho resenf veci. 

• Pokud udrZbe branf nevhodne odstavena vozidla, nutno ihned spolupracovat s MP nebo 
spolecne s OKS reSit takovou situaci - nedokoncenou udrZbu, ... Nelze technikou na ZU 
cekat na odtah takovych vozu. 

• Zhotovitel rna predepsane minimalnf mnozstvf techniky, mnohdy nasadi vetSi kapacity a 
presto to neni pro pozadovanou udrZbu dostatecne. 

• Nutna je hlavne mensf technika s ohledem na prostorove moznosti zastavby, chodnfku, 
parkovisf. 

• Konkretne resena napr. udrZba chodnfku u polikliniky, stezky pres Farska humna, prujezd 
Vysocany, prujezd Palachova, ... 

Navrhy na zlepsen i uvedenych negativ byly jiz v prubehu sez6ny postupne reseny a diskutovany 
se zhotovitelem. 

V ramci vyhodnocenf zimniho obdobf jsou navrZeny jednotlive kroky, ktere by mely pri odpovidajicf 
soucinnosti zhotovitele zajistit provaden i sluzby ve vyssim standardu i pi'i obdobnych klimatickych 
podmfnkach. Jedna se predevsim o dflcf upravu smlouvy, planu zimnf udrZby a dalsf kroky 
zajisfovane zcasti zhotovitelem, zcasti mestem. 
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t·~ESTSKY URAD Cis. dopor. 

Zd'ar nad Sazavou ~1 2 1~/-J k.S l;~t_. !)tl/ Mesto Zd'ar nad Sazavou 
@ ..... !. ..... ,. 

Zpracovate! 
Dos!o: 1 6. 08. 2019 Odbor dopravy a komunalnfch sluzeb 

C- . sois.'Zriak:· .).: ... ....... ... ...... .. ..... .. ..... . 

Lizkova 227/1 

591 01 Zd'ar nad Sazavou 

Zcfar nad Sazavou dne 14.8.2019 

Vee: Zmena rozsahu provadeneho dila die Phinu zlmnl udtiby 

Dne 17.10.2016 jsem jako vftez vzesly z verejneho vyberoveho rizenf uzavrel s Mestem Zd'ar nad 
Sazavou "Smlouvu 0 dflo" I jejiz predmetem je zc.jiSteni cistenf a zimni udrzby mistnich komunikaci a 
ostatnich ploch v majetku mesta Zcfar nad Sazavou, l<tere jsou na uzemi mesta. Blizsi specifikace 

mistnich komunikad a ploch , kter'{ch se uzavreny smluvni vztah tY'ka, jsou uvedeny v priloh<kh 
uzavrene smlouvy. Soucasti uzavrene smlouvy o dilo je mimo jine i ,Plan zimni udrzby vcetne 
graficke pi'ilohy". Uzavi'eny smluvni vztah lze die bodu XI. odst. 5 menit a doplr'iovat pouze formou 
oboustranne podepsanych clslovanych plsemnych dodatku, podiE~hajldch sclwalenl Radou mesta 

ld'aru nad Sazavou, teprve pote se stavaj[ soucasti smlouvy a vstupuji v platnost po potvrzeni obou 
smluvnlch stran, s ucinnosti vyznacene na prislusnem dodatku. 

Dne 12.8.2019 okolo 14 hod. mi byla zastupcem mesta, odboru dopravy a komunalnlch sluzeb p. 

predana jakasi situ ace (mapa mesta) na ktere je vyznacena" nova trasa zimni udriby 
pro KSUS'1 • Nova trasa zimni udrzby pro KSUS je vyznacena po vozovkach MK- ulice Smetanova, 
Strojlrenska, Revolucnr, Ubicka, Sazavska - jedna se o udrzbu komunikad v rozsahu cca 4 km, nikoliv 

udrzbu prilehlych chodniku. Uvedenou zmenu plc~nu zimnf udrzby a zmenu dodavatele udr2ovitni 
dane trasy se mnou, jako se smluvnim zhotovite!em mesta, predem nikdo neprojednal, 

nekonzuJtoval, na danou zmenu jsem nebyl UpOLornen, ani nebyl uzavren zadny dodatek k dosud 
platne smlouve, i kdyf povinnost uzavreni dodatku z platne smlouvy vypl'{vci (Zmena udrfby pro 
KSUS mi byla predana jako hotova vee). 

Vzhledem k V\'se uvedenym skutecnostem s uvc!denou zmenou v rozsahu zimni udriby jako dosud 
platny smluvni zhotovitel nesouhlaslm. 

Pokud ma Mesto ~d'ar nad Sazavou eminentni zajem na zmene dodavatele, necht postupuje 

v souladu s platnymi ujednanfmi uzavfene smlouvy, tj. die bodu IX odst. 3. 

Bude-li Mesto Zcl'ar nad Sazavou nadale trvat na v¥se uvedene zmene v rozsahu provadeni zimni 

udriby, budu dany krok povazovat za poruseni smluvnich podminek a budu i ja postupovat v souladu 
s dosud platnou smlouvou tj. die bodu ~X odst. 4. 

Spozdravem 

lng. Josef Pitka 

Na vedomi: lng. Martin Mrkos, ACCA, starosta mesta 

Pfevzala lng. Dana Wurzelova, dne: 
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Vyiizuje: • -Datum: 2019·08·21 

Vazeny pan 
lng. Josef Pitka 
Lesni30 
591 02 Zd'ar nad Sazavou 

Zmina rozsahu provadineho dila die planu zimni udriby, nabidka Dispecer zimni udriby 

Vazeny pane lng. Pitko, 

prevzala jsem od Vas dne 16.8.2019 oznamenl ve veci ,,Zmena rozsahu provadeneho dila die 
ph~nu zimni udr:Zby" a nabfdku .,Dispecer zimni udrzby". 
V dokumentu .. zmena rozsahu provadeneho dila die planu zimnl udr:Zby" vyjadrujete svuj 
nesouhlas s upravou rozsahu zimnr udiZby, kdy nove bude vozovku ulic Smetanova, Strojirenska, 
Revolucnr, Libicka, Sazavska udrzovat pro mesto dodavatel sus. Mesto timto krokem nechce 
menit klieoveho dodavatele zimnl udrZby a celkove udriby komunikaci, chceme dosahnout toho, 
abyste jako nas kllcoyY dodavatel mel prostor venovat se prednostne ostatnim komunikacim ve 
meste veetne chodniku. 0 pripravovane zmene jsme Vas chteli predem informovat, abyste se na 
ni mohl pnpravit v dostateenem predstihu. 
Pokud je uvedena zmena pro Vas takto neakceptovatelna, bude vedenl mesta krome jineho 
pi'edlozen k projednanl i Vas m1vrh, aby mesto die cl. IX. odst. 3. odstoupilo od smlouvy. 

IX. Platnoat a utfnnost amlouvy 

3. Smfouvu lze ukoncit vypovidl bez udiml duvodu s tim. te vjpov~nl lhuta je 9 misfc:U a 
zaftnt Wet 1. den mestce nasledujiclho po dorutenl plsemne vjpovedi druh6 smtuvnf 
stran6. 

Soueasne Vam sdeluji, ze k Vami rozporovane zmene je mesto jednostranne opravneno na 
zaklade platne smlouvy a bez nutnosti uzavrrat pisemny dodatek na takovou zmenu , a to 
predevsim die nize uvedenych ustanoveni: 

u. Predm6t tlnnoau 

B) ZIMNI UDR!BA 

Zimnl udrtba mfstnlch komunikacl se provadl v rozsahu a termlnech die platne pravnl 
upravy, fill zimnl Udrtby, zpracovanAho mestem Zd'ar nad Sazavou pro jednottiva zlmnr 
obdobl, to v$e v aktualnfm zn6nl, platn~m pro uzeml mesta Zdar nad Sazavou. Pokud se 
tedy tyto ptedpisy Zf'Mnf nebo budou v ptn~m rozsahu natlrazeny pfedpisem jinym, je 
zhoto'litel povinen tuto zmenu akceptovat a fldit se jl (zhotovitel je povinen sfedovat aktualnJ 
stav t6chto pfedpi!U). Plninf bude zhotovitelem prov~~no v prub6hu doby opakovan6, a to 
podle povetrnostnfch podmfnek a potfeb objednatele. 
Pfllohou 6.3 teto smlouvy je ,Pltln zimnl udrfby pro zimflf obdobl 2015 - 2016, v¢etM 
grafld<e pfflohy. 
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C) Vjldad nikteljch pojmu 

4. Smluvnl strany se dohodly, !e pfedmit tinnostl t6to smlouvy se mCJ!e mAnit v souvlslostl 
s aktu~ln( situacr na Clzemf mkta tcr~ru nad S~avou (napflkJad nove mlstnl komunikace a 
zpevn!oo plochy nebo jejich. llbytek) - bude r~eno objednllvkami objednatele a pokud jd& o 
zm6nu rozsahu ~~tinych pfoch {napf. pfijetim novych komunikacl do majetku. bude 
tato zmAna re~na dodatkem smlouvy - netjk~ se Zimnl udrfby, kter~ se fldi zimni 
lldrfby v aktu61nrm zninl. K nArustu pln6nr zhotovitele die teto smlouvy mi.lfe dojlt v 
maximalnlm rozsahu 20% objemu teto vefejne zakizky ke dni uzavfenl teto smlouvy. Cena 
bude stanovena die teto smtouvy. 

Jakmile budou abe Varni vy~e uvedene pisemnosti pfedane mi dne 16.8.2019 projednany vedenim 
mesta, budeme Vas informovat o dalsim postupu. 

Tuto informaci Vam davam a jsem s pozdravem 
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