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1. Návrh Smlouvy včetně příloh 

Popis 
V návaznosti na již uzavřenou rámcovou dohodu o technických službách se SATT a.s. je radě 
města k projednání předložen návrh dílčí smlouvy na údržbu zeleně mimo sečení trávy s touto 
společností. Stávající klíčový dodavatel končí plnění k 30.6.2020, od 1.7.2020 bude uvedené práce 
pro město zajišťovat podle navržené smlouvy SATT. Plnění bude vykazováno a fakturováno podle 
položek SATTem zpracovaného ceníku, který je přílohou smlouvy. Změna i rozšíření ceníku (nutno 
doplnit pro zimní údržbu) podléhá schválení radou města.  
U vertikální smlouvy je nutné, aby Poskytovatel byl schopen doložit, že ceny jsou cenami v místě a 
čase obvyklými. Současně je požadavek Příjemce (město), aby ceny prací v dosavadním 
standardu jejich provádění nebyly neodůvodněně navýšeny.  
Podmínky smlouvy byly zformulovány na základě návrhu zpracovaného KS projednaného se 
zástupci SATT, upravený návrh byl předán k případným připomínkám majetkoprávnímu odboru a 
starostovi, místostarostovi a místostarostce města a tajemnici MÚ.   
Ceník prací pro letní údržbu navrhnul SATT s tím, že ceny byly stanoveny porovnáním s jinými 
dodavateli. Ceník zimní údržby bude předložen samostatně ke schválení radě města. 
 
Porovnání jednotkového ceníku SATT a.s. s dosavadními dodavateli 
Letní údržba MK: 

Název položky 
 

MJ Cena SATT bez 
dph v Kč 

Cena dosavadní 
bez dph v Kč  

Strojní zametání MK a zpevněných ploch Kč/km 5 395,00 
 

2 330,00 
 

Strojní zametání chodníků a zpevněných ploch 
 

Kč/km 6 254,00 1 417,00 

Čištění dešťových kanalizačních vpustí Kč/ks 638,00 
 

326,00 
 

Vysavač psích exkrementů 
 

Kč/hod 308,00 280,00 

Strojní vysávání listí a nečistot Kč/hod 913,00 
 

990,00  
830,00         

Ruční čištění a úklid 
 

Kč/hod 270,00 180,00 
 

    
Dopad do rozpočtu města 
Dochází k navýšení jednotkových cen – viz Popis výše v textu. Bude průběžně vyhodnocováno. 
 
Geneze případu 
. RM dne 18.5.2020 

Usn. 672/2020/KS schválena Smlouva o technických službách – Údržba zeleně mimo 
sečení se SATT 
. RM dne 9.3.2020 

Usn. č. 581/2020/KS – schválena Rámcová  dohoda o technických službách se SATT 
. RM dne 10.02.2020  

Usn. 538/2020/KS:  
Rada města po projednání: 

1. Revokuje: 
1. Usnesení č. 324/2019/OKS ze dne 26.08.2019 v části pověřující OKS přípravou 

zadávacího řízení na zajištění čištění a zimní údržby městských komunikací a ploch. 



 
2. Usnesení č. 326/2019/OKS ze dne 26.08.2019 v části pověřující OKS přípravou 

zadávacího řízení na zajištění údržby veřejné zeleně (mimo sečení) na veřejných 
plochách ve Žďáře nad Sázavou a na veřejných plochách v jeho místních částech. 

2. Pověřuje Ing. Wurzelovou, vedoucí odboru komunálních služeb, aby ve spolupráci s ředitelem 
společnosti SATT a.s. navrhli způsob zajištění vypovězených služeb od termínu účinnosti 
jejich výpovědí a předložili jej k projednání radě města na její schůzi dne 23.03.2020. 

. RM dne 26.08.2019:  
Usn. 326/2019/OKS: 

Rada města po projednání: 
o Schvaluje výpověď smlouvy s Purum s. r. o., IČ: 62414402, na zajištění údržby veřejné zeleně 

(mimo sečení) na veřejných plochách ve Žďáře nad Sázavou a na veřejných plochách v jeho 
místních částech uzavřené dne 23.08.2016 a to v souladu s čl. IX. Platnost a účinnost smlouvy 
odst. 3 (9 měsíční výpovědní lhůta); 

o Pověřuje OKS přípravou zadávacího řízení na zajištění údržby veřejné zeleně (mimo sečení) 
na veřejných plochách ve Žďáře nad Sázavou a na veřejných plochách v jeho místních 
částech. 

 
Návrh řešení 
Viz návrh smlouvy 
 
Varianty návrhu usnesení 

-  

Doporučení předkladatele 
Návrh smlouvy projednán a upraven podle připomínek SATT 
 
 
Stanoviska 
Návrh smlouvy připomínkován vedoucí odboru majetkoprávního.  



Sm/ouva o technickVch sluibach - IJdriba komunikaci 

Smlouva o technickych sluzbach - Odrzba komunikaci 

dilci smlouva Ramcove dohody o technickych sluzbach v rezimu vertikalni spoluprace 
uzavrene dne 25.03.2020 v platnem zneni (dale take jen ,Dohoda") 

1.1 Prijemce sluzeb: 

Nazev: 
Sidlo: 
I CO: 
zastoupeny: 
Bankovni spojeni: 
Cislo uctu: 

na strane jedne 

(dale take jen ,Smlouva") 
mezi temito smluvnimi stranami: 

1. Smluvni strany 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou 
00295841 
lng. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou 

(dale take jen .,Prfjemce") 

a 

1.2 Poskytovatel sluzeb: 

Nazev: 
Sidlo: 
I CO: 
zastoupeny: 
Bankovnf spojenf: 
Cislo uctu: 
Zapsan OR: 

na strane druM 

SATTa.s. 
Okruzni 1889/11, Zd'ar nad Sazavou 3, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
60749105 
lng. Petrem Scheibem, prokuristou 

oddil B, vlozka 1592 

(dale take jen ,Poskytovatel") 

2. Preambule 

2.1 Predmetem teto Smlouvy je definovanf konkretnich podmfnek poskytovani sluzeb pri zajistenf 
planovaneho i nahodileho cistenf a zimni udrzby m fstnfch a ucelovych komunikaci a ostatnich 
ploch v majetku mesta Zd'ar nad Sazavou- Prijemce. 

3. Pi'edmet plneni 

3.1 Podpisem teto Smlouvy Poskytovatel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem plnenf, ze k realizaci 
plneni rna potrebne opravnenf k podnikani, ze realizaci sluzeb, praci a dodavek zajisti osobami 
odborne zpusobiiY'mi a dale disponuje kapacitami, strojnim vybavenim a odbornymi znalostmi, 
ktere jsou nezbytne pro kvalitni plneni die Smlouvy. 

3.2 Predmetem plneni je predevsim: 

3.2.1 Zimnf udrzba - Planovana i nahodila udrzba: 

1z7 



Smlouva o technickych sfuzbach- Udrzba komunikaci 

a. Strojnf i rucnf zimnf udrzba komunikaci a zpevnenych ploch mesta. 

b. Odklfzenf snehu a die nezbytne potreby jeho castecny odvoz na Prfjemcem stanovene 
mfsto na katastrech mesta (aktualne ul. Jihlavska). 

c. Pravidelne dopli\ovanf posypoveho materialu do kontejneru na Strzanove a na dalsf mfsta 
po dohode s Prfjemcem. 

d. Udrzba autobusovych zastavek MHO a krajske autobusove dopravy na uzemf mesta i 
jeho mfstnfch castf. (aktualnf soupis Poskytovatel obdrzel, coz potvrzuje podpisem teto 
Smlouvy). 

e. Prednostni udrzba rozjezdu krizovatek a udrzovanf dostatecnych rozhledorych podmfnek 
na komunikacich (dusledne napr. na prechodech pro chodce). 

f. Prednostnf odstrai\ovani snehu a zmrazku a dalsich zavad ve schudnosti z rizikovych 
prostor: schodiste, prechody pro chodce, zastavky autobusu, lavky pro pesi. 

g. Odstrai\ovanf snehu na desfovych vpustich v prfpade potreby. 

h. Dispecerska sluzba v dobe od 1.11. do 30.3: 

• Zajisteni dostatecneho poctu provozuschopne techniky, pracovniku, naradf a 
ostatnfho potrebneho vybaveni. 

• Organizace prace v souladu s platnym Planem zimnf udrzby a touto Smlouvou. 

• Zajisteni dostatecm3ho predzasobenf posypovymi materialy pred zahajenfm zimniho 
obdobf a v jeho celem prubehu. 

• Prubezne sledovanf stavu a v9Yoje pocasi, povetrnostnfch situaci. 

• Sledovanf stavu vsech zimnf udrzbou dotcenych komunikacf a ploch. 

• Koordinace vsech cinnosti a zdroju (personal, technika, material, ... ) vyjezd technicky, 
rucnf prace apod. 

• Odpovednost za vcasne zahajeni zimnf udrzby a dodrzovanf stanovenych !hut pro 
osetrenf mfstnfch komunikacf a ostatnich ploch die Planu zimni udrzby a teto 
Smlouvy. 

• Resenf relevantnfch podnetu od obeanu. 

• Spoluprace s poverenymi pracovnfky Prfjemce a mestskou policif, s dispecery 
autobusove dopravy, KSUS. 

• Spoluprace a prfprava podkladu pro pripadne resenf pojistnych udalosti a komunikace 
s pojistnym maklerem Pffjemce a poskozenymi osobami. 

i. Zpracovani podkladu pro vyrfzeni pojistnych udalosti v dusledku zimnfch podminek apod. 

j. Vedeni deniku zimnf udrzby po cele obdobi, kdy je provadena zimni udrzba. Do Deniku 
se zapisuji kazdodenne prubezne veskere provedene prace, klimaticke podminky, mista 
provadeni, pocet pracovniku v danem dni, sou pis pouzite mechanizace, easy zahajeni 
vykonu a jine podmfnky podstatne pro radne plneni Smlouvy v pfislusnem dni. Dale se 
v zapisu zaznamenava, jakym zpusobem bylo nalozeno s odpadnfm a jinym odklizenym 
materialem. Do deniku je Poskytovatel povinen neprodlene zaznamenat i jakekoliv 
pripadne poskozeni majetku Prijemce a tretich osob (stromy, komunikace, zelene plochy, 
stozary, pilfrky ... ). Zaznamy jsou vedeny posloupne na ocfslovanych strankach. Rozsah a 
forma deniku muze bY\ upravena dohodou zastupcu stran ve vecech realizacnich. 

k. Zpracovani a predlozenf ke schvaleni rade mesta Planu zimni udrzby a navrhu Narizeni, 
ktefY'm se vymezuji useky mistnich komunikaci, na ktefY'ch se pro jejich maly dopravni 
vyznam nezajisfuje sjizdnost a schudnost odstrai\ovanim snehu a naledi, a to v souladu 
s potrebami mesta, rozpoctem mesta a platnou legislativou, kazdorocne nejpozdeji v zarf 
prislusneho kalendarniho roku pro nasledujfci zimni sez6nu. 

I. Predlozeni vyhodnoceni zimni udrZby Prijemci po skonceni pffslusne zimni sez6ny 
s uvedenfm nejmene: celkoveho mnozstvi podle druhu pouzitych posyporych materialu a 
celkove vymery provedenych vykonu v cleneni a terminu dohodnutem s Prijemcem. 
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Sm/ouva o technickych sluibtich Udriba komunikaci 

3.2.2 Cisteni mesta- Plimovana i nahodila udrzba: 

a. Kazdorocni zpracovani a zajisteni zverejneni harmonogramu blokoveho cisteni. 

b. Navrh dopravne inzenyrskych opatreni pro blokove cisteni vcetne jeho povoleni a 
realizace. 

c. Zajisteni odtahu vozidel Jmenem spravce mestskych komunikaci na ucet 
vlastnika/provozovatele vozidla s tim, ze v pfipade odtahu provedeneho bez odpovednosti 
vlastnika/provozovatele vozidla bude tento hrazen Prijemcem z prlslusne polozky 
rozpoctu Prijemce pro letni udrzbu komunikacl (cisteni). 

d. Jarni cisteni komunikaci a ploch mesta vc. blokoveho cisteni: 

• Odstraneni prorostle travy a ostatnich plevelu v plochach vcetne schodu, kolem 
obrubniku apod. 

• Seskrabani zbytku ujeteho posypoveho materialu. 

• Zameteni ploch. 

• Spolecne s cistenim chodniku vycisteni boxu a stani kontejneru na separovany 
komunalni odpad vc. biologickeho. 

• Kazdodenni odvoz smetku a odpadu z cisteni mesta (pro smetky posypoveho 
materialu prednostne zvazit i jine vyuziti v ramci hospodarstvi mesta - povrchy 
ucelovych komunikaci mimo oblast CHKO ... ). 

• Koordinace cisteni komunikaci a zpevnenych ploch s udrzbou sousedicich zelenych 
ploch - predevsim travniku napr. s uklidem listi, udrzbou a uklidem odpadu ze 
zelenych ploch po zimnim obdobi. 

• Cisteni vpusti nejmene na parkovacich plochach. 

e. Cistenl ulicnich vpustl (vcetne strojnlho vysatl necistot). 

f. Zajistenl odstranenl odpadu z lapolu. 

g. Cistenl propustku a jinych objektU zajisfujicich radny stav komunikaci mesta. 

h. Vysavanllistl. 

i. Cisteni centra mesta a cyklostezek (nebudu-li plochy dotceny rekonstrukcemi apod.}, tj. 
predevsim: 

• Centrum mesta rozdelene na cervenou a modrou z6nu v rozsahu nejmene die 
situace, kterou Poskytovatel prevzal od Prijemce pred uzavrenlm teto smlouvy, coz 
potvrzuje jejim podpisem. Aktualizaci rozsahu a rozdeleni z6n mohou dohodnout 
zastupci pro veci realizacni. 

• Sber odpadu, nedopalku, pslch exkrementu. 

• Rucnl odstranenl nanosu zeminy, travy, plevelu z ploch zpevnenych i travnatych i od 
obrubniku a z krajnic cyklostezek. 

• Chemicke odpleveleni zpevnenych ploch die potreby a v souladu s platnou 
legislativou. 

• Veskere ostatnl prace spojene s cistenlm centra mesta, cyklostezek a jejich okoll tak, 
aby bylo dosazeno cistoty v dane lokalite. 

• Dalsi ukoly die potreby a pozadavku Prijemce a moznostl Poskytovatele v souvislosti 
se spravou komunikaci. 

j. Vedeni deniku cisteni mesta. Do Deniku se kazdodenne zapisuji prubezne veskere 
provedene prace, klimaticke podminky, mista provadenl, pocet pracovniku v danem dni, 
soupis pouzite mechanizace a ostatni podminky s podstatnym vlivem na provadene 
sluzby v danem dni. Dale se v zapisu zaznamenava, jakym zpusobem bylo nalozeno 
s odpadnim a jinym odklizenym materialem. Do deniku je Poskytovatel povinen 
neprodlene zaznamenat i jakekoliv pfipadne poskozenl majetku mesta (stromy, 
komunikace, zelene plochy ... ). Zaznamy jsou vedeny posloupne na ocislovanych 
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strankach. Rozsah a forma deniku muze bYt upravena dohodou zastupcu stran ve vecech 
realizacnich. 

k. Cistenf zelenych ploch od listf v dobe mimo seci travy. 

3.2.3 Prima spoluprace s mestskou policif v pffpade potfeby umozneni radne udrzby, k cemuz 
Pffjemce Poskytovateli udeluje touto Smlouvou plnou moe, a to pro odtahy pfi blokovem 
cistenf i pri zimnf udrzbe. 

3.2.4 Neodkladne pfedavani informaci zastupci Prijemce ve vecech realizacnich o havarijnich 
stavech udrzovanych objektu nebo zavadach branicich radnemu provadeni sluzby. 

3.2.5 Vedeni povinnych evidenci - napr. provozni deniky lapolu (0 prevzeti lapolu a povinne 
evidence bude proveden zapis). 

3.2.6 Zajisteni a aktualizace podkladu pro radne plneni Smlouvy, napr. Plan zimni udrzby, 
harmonogram blokoveho cisteni. 

3.2. 7 Poskytovani podkladu pro komunikaci se stavebniky a obcany - napr. do dotazovny 
mesta. 

3.2.8 Spoluprace pri stanoveni podminek pro realizaci jednotlivych stavebnich zameru na 
katastrech mesta z pohledu udrzby komunikaci a zpevnenych ploch. 

3.2.9 Na webu Poskytovatele informovani vefejnosti o aktualitach a planech pri sluzbe 
provadene pro mesto. 

3.2.1 0 Ucast pri prebirani ploch mesta dotcenych v ramci stavebnich a jinych akci na katastrech 
mesta (i u vlastnich investic mesta) pi'i ukonceni takovych akci a v pfipade potreby 
kontrola i v jejich prubehu. 

3.2.11 Zajisteni zakonne likvidace odpadu vznikleho pri cisteni a udrzoe MK, vpusti apod. 
Jmenem Pfijemce na ucet Poskytovatele. 

3.2.12 Spoluprace pfi aktualizaci digitalniho pasportu komunikaci - modulu blokoveho cisteni, 
planu zimni udrzby. Aktualizace digitalniho pasportu komunikaci pro modul pasportu 
komunikaci v rozsahu: podle skutecneho aktualniho stavu komunikaci nejmene formou 
podkladu predepsanych pro import do digitalniho pasportu komunikaci mesta nebo pfimo 
do digitalniho pasportu nejmene 2x rocne - na konci prvniho a na zacatku posledniho 
kvartalu kalendafniho roku, a to nejmene ve veci stanoveni technickeho stavu komunikaci 
(useku). 

3.2.13 Ka:i':dorocni predlozeni vyhodnoceni plneni za predchozi kalendafnf rok Pfijemci nejdele 
do 30. kvetna v cleneni dohodnutem s Pfijemcem .. 

3.2.14 Dopravni znaceni: Zajisteni navrhu i pfipadne povoleni a vlastni realizace dopravne 
inzenyrskych opatfeni die potfeby vykonu sluzeb. 

3.2.15 Koordinace pfipadnych dalsich dodavatelu, ktefi zajisfuji prace ovliviiujfci a spojene 
s cistenim a uklidem komunikaci a ploch mesta. 

3.3 Standard (technologicke a kvalitativni podminky) provadeni sluzeb je dan: 

3.3.1 Zakonem o pozemnich komunikacich a jeho provadecimi predpisy v platnem znenf a 
Planem zimni udrzby mesta schvalenym radou mesta. 

3.3.2 Poskytovatel vystupuje v dilcich cinnostech v ramci plneni die teto Smlouvy za Prijemce 
jako spravce komunikaci. K teto cinnosti je Poskytovatel touto Smlouvou v plnem rozsahu 
Pffjemcem zmocnen. V pripade potfeby Pfijemce vystavf Poskytovateli dilci pine moci. 

3.3.3 Letni cisteni komunikaci bude provadeno v cele jejich sirce vcetne krajnic, obrubniku 
apod. Budou docistena mista kolem pfekazek v plochach jako napf. kolem stozaru 
verejneho osvetleni a mestskeho mobiliare. 

3.3.4 Dispecer zimni udrzby musi bYt vybaven sluzebnim mobilnim telefonem a osobnim 
vozidlem a bYt na prijmu po celou dobu sve sluzby. 

3.3.5 Nebudou-li pro realizovane prace, dodavky a sluzby stanoveny podminky - popis 
standardu vystupu ve vyse uvedenych dokumentech nebo teto Smlouve, pak plati 
podminky navrzene zastupcem ve vecech realizacnich Poskytovatele a schvalene 
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zastupcem Pfijemce. 

3.3.6 Veskere prace je Poskytovatel povinen provadet ve standardu v souladu se Smlouvou a 
zpusobem, kte,.Y minimalizuje nadbytecne ukony a naklady. 

3.3. 7 V ramci plneni Poskytovatel dba na ochranu pred zvysenou prasnosti (nap f. skrapeni pri 
zametani ploch), pred zvysenou hlucnosti apod. s ohledem na to, ze sluzba je 
vykonavana predevsim v obydlenem uzemi mesta. 

3.3.8 U vsech praci a dopravy, kde by vzniklo nebezpeci znecisteni okolnich ploch a ploch 
chodniku a komunikaci, je nutno ucinit opatreni proti tomuto znecisteni, popripade vznikle 
znecisteni ihned odstranit. 

3.3.9 Poskytovatel je povinen dodrzovat pravidla bezpecnosti prace a snizovat rizika poskozeni 
majetku a zdravi osob. 

4. Cena plneni 

4.1 Ceny praci, dodavek a sluzeb budou prednostne stanoveny podle Ceniku sluzeb Poskytovatele 
(dale i jen Cenik) - Pfiloha c. 1 teto Smlouvy. Ceny Ceniku i jeho aktualizace musi bY\ 
Poskytovatelem vzdy stanoveny v souladu s cl. 4. Dohody. 

4.2 Jednotkove ceny Ceniku v sobe zahrnuji veskere naklady Poskytovatele na pozadovanou sluzbu 
(praci, dodavku), a to vcetne nakladu na dopravu, praci, pohonne hmoty, odvoz a likvidace 
odpadu vc. bioodpadu a dalsi naklady Poskytovatele vznikle v souvislosti s realizaci sluzeb. 

4.3 Polozky a jednotkove ceny Ceniku byly stanoveny Poskytovatelem podle jim provedeneho 
cenoveho pruzkumu. 

4.4 Aktualizace cen Ceniku navrzenych Poskytovatelem v souladu s touto Smlouvou se po 
projednani zastupci smluvnich stran stava platnou schvalenim Radou mesta Zd'ar nad Sazavou, 
a to bez nutnosti uzavirat v teto veci pisemny dodatek Smlouvy. Poskytovatel nasledne zpracuje 
pro potfeby smluvnich stran aktualizovany cenik s vyznacenim data pocatku jeho platnosti. 

4.5 Nebude-li sluzba, prace, dodavka v aktualnim platnem Ceniku obsazena, bude jejich cena 
Poskytovatelem stanovena takto: 
Oplnymi naklady Poskytovatele navysen)lmi o pfirazku ve vysi maximalne 30 %. (Skutecne 
naklady Poskytovatel dolozi prislusnymi poddodavatelskymi fakturami za material, prace, 
dodavky nebo jinymi prukaznymi doklady). 

4.6 Fakturace: 

4.6.1 Cena za radne provedene plneni- jeho ucelene casti bude odpovidat jednotkovym cenam 
bez DPH uvedenym v Ceniku die teto Smlouvy, ktery je jeji pfflohou c. 1 a pokud nejsou 
obsazeny v Ceniku tedy cenam stanovenym v souladu s tuto Smlouvou a skutecne 
provedenym sluzbam (sluzbam, pracim a dodavkam). K teto castce bude uctovana DPH 
v zakonem stanovene v)lsi. Smluvni strany sjednavaji, ze ceny uvedene v priloze c.1 teto 
Smlouvy jsou cenami konecnymi, zahrnujici veskere prace a dodavky, poplatky a jine 
naklady Poskytovatele nezbytne pro radne a uplne plneni Smlouvy. 

4.6.2 Prilohou kazde faktury musi b)lt: 

• kopie prislusnych listU Deniku udrzby; 

• oceneny soupis za dane obdobi radne provedenych sluzeb (pracf, dodavek) 
s uvedenim mnozstvi skutecne radne provedene kazde polozky, jednotkovymi cenami 
stanovenymi v souladu s touto Smlouvou a s uvedenim celkove ceny za kazdou 
polozku i celkove ceny plneni bez DPH, potvrzeny zastupcem Poskytovatele a 
Pfijemce ve vecech realizacnich. 

5. Cas plneni a ostatni ujednani: 

5.1 Plneni zapocne dnem 1.7.2020. 

5.2 Terminy plneni jsou dany: 

a. pro zimni udrzbu komunikaci v platnem (radou mesta schvalenem) Planu zimni udrzby; 
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b. pro cisteni komunikaci predevsim Harmonogramem blokoveho cisteni, pricemz: 

• Jarni cisteni komunikaci a ploch vcetne blokoveho cisteni musi bY\ kazdorocne 
dokonceno (vcetne mist nezarazenych do bloku) nejdele do doloviny mesice kvetna. 

• Nasledne cisteni ulicnich vpusti bude zahajeno neprodlene v navaznosti na jarni cisteni 
a kompletne bude dokonceno do poloviny cervna. Soucasne s blokovYffi cistenim (po 
jeho provedeni) v dane lokalite probehne i vycisteni vpusti v dobe, kdy jsou odklizena 
vozidla z prostoru. 

• Pravidelne cistenfluklid centra mesta: 

o Cervena z6na o vikendu a o svatcich - kazdy den; 

o Zluta i cervena zona - nejmene 1 x tydne v pondeli. 

• Cisteni cyklostezek probehne kazdorocne na jare od nanosu na krajnicich a od jinych 
necistot po zimnim obdobi, dale die potreby. 

• Uklid zelenych ploch od listi a odpadu po ukonceni seceni travy na podzim a na jare po 
skonceni zimniho obdobi. 

c. v prubehu celeho roku se udrzba/cisteni ridi i aktualnim stavem a situaci v terenu a 
klimatickymi podminkami; 

d. aktualni nezbytnou potrebou mesta; 

e. pokyny Prijemce. 

5.3 Odvoz odpadu vzniklych a sesbiranych na miste plneni z mista plneni- v centru mesta prubezne 
vzdy v tom dni, kdy odpad pri provadeni praci vznikl nebo byl sesbiran, v ostatnich lokalitach do 3 
dnu, neni-li ve Smlouve stanoveno jinak. 

5.4 Tato Smlouva se uzavira na dobu neurcitou a naby-va ucinnosti zverejnenim v Registru smluv. 

5.5 Tuto Smlouvu lze ukoncit: 

a. pisemnou dohodou smluvnich stran, 

b. pisemnou yYpovedi, kterekoliv ze smluvnich stran, a to bez udani duvodu. 

5.6 Vypovedni doba se stanovi jako sestimesicni a pocina bezet od prvniho dne nasledujiciho 
mesice po doruceni vypovedi. 

6. Pniva a povinnosti smluvnich stran: 

6.1 Poskytovatel je povinen vybavit vsechny mechanismy zajisfujici zimni a letni cisteni a udrzbu 
ploch kontrolou pomoci globalne pozicniho systemu (GPS). Poskytovatel umozni Prijemci na 
pracovisti Prijemce pristup pro 2 pracovniky do SW zobrazujiciho pohyb mechanismu a jimi 
vykonavanou cinnost (nejmene ve chvili Prijemcem hrazeneho pracovniho vykonu a 45 dnu 
zpetne) umoziiujici kontrolu provadeni sluzby i kontrolu fakturace. Umozni takto sledovani 
pohybu mechanismu na mape, vcetne casovych a pozicnich udaju, rozliseni vykonavanych 
cinnosti, evidence a archivace provedenych yYkonu (archivace nejmene po dobu 3 let). 

6.2 Odstraneni vad v plneni oznamenych Poskytovateli bude reseno vzajemnou dohodou smluvnich 
stran, pfieemz se Poskytovatel zavazuje vytknute vady bez zbytecmiho odkladu odstranit a uvest 
plneni do stavu v souladu s touto Smlouvou. Nedohodnou-li se strany jinak, tedy do 14 dnu po 
doruceni pisemneho (staci e-mail) oznameni vady zastupci Poskytovatele. 

6.3 V pripade, ze Poskytovatel neodstrani vady ve stanovenem nebo dohodnutem terminu, pak rna 
Prijemce pravo sluzby proves\ prostrednictvim jine osoby na naklady Poskytovatele a pripadne 
skody vznikle v souvislosti s vadnym plnenim a jeho pozdnim odstranenim jdou k tizi 
Poskytovatele. 

6.4 Prijemce poskytne Poskytovateli soucinnost nezbytnou pro radne a vcasne plneni Smlouvy -
zajisti Poskytovateli pristup do pasportu komunikaci a prislusna opravneni pro jeho aktualizaci 
vcetne pasportu blokoveho cisteni a digitalni mapy planu zimni udrzby. 

6.5 V pripade, ze k radnemu plneni bude nutne vystavit Poskytovateli plnou moe, je Poskytovatel 
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povinen v dostatecnem predstihu pozadat o jeji vystaveni Prijemce a predlozit pisemny navrh 
takove pine moci. 

7. Kontaktni osoby: 

7.1 Kontaktnimi osobami Poskytovatele jsou: 

7.1.1 ve vecech smluvnich: 

7.1.2 ve vecech rea,liz~lcnkh 

7.2 Kontaktnimi osobami Prijemce jsou: 

7.2.1 

7 .2.2 ve vecech realizacnich: 

7.3 Zmeny vyse uvedenych kontaktnich osob mohou byt provedeny pisemnym oznamenim druhe 
smluvni strane bez nutnosti uzavirat v teto veci pisemny dodatek Smlouvy. 

8. Zaverecnii ustanoveni: 

8.1 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po 
jed nom vYtisku. 

8.2 Tuto Smlouvu je mozne doph'\ovat pisemnymi, vzestupne cislovanymi dodatky. 

8.3 Smluvni vztahy neupravene v teto dohode se ridi prislusnymi ustanovenimi zak. c. 89/2012 Sb., 
obcanskeho zakoniku ve zneni pozdejsich predpisu. 

8.4 Smlouva nab:fva platnosti dnem podpisu a ucinnosti dnem zverejneni v Registru smluv. Smluvni 
strany se dohodly, ze smlouvu v Registru smluv zverejni Prijemce. 

8.5 Smluvni strany prohlasuji, ze jsou zpusobile k pravnim jednanim bez omezeni, ze si tuto 
dohodu pred jejim podpisem precetly, s jejim obsahem souhlasi a konstatuji, ze byla 
uzavrena na zaklade jejich prave a svobodne vule, urcite, vazne a srozumitelne, nikoliv v tisni 
nebo za jinak jednostranne nevyhodnych podminek. Na dukaz toho ji stvrzuji svymi podpisy. 

8.6 Tato Smlouva byla schvalena radou mesta na jejim jednani c. 46 dne 16.06.2020 usnesenim c.: 
724/2020/KS. 

Prilohy: 

c. 1: Cenik sluzeb 

c. 2: Plna moe- Spoluprace s MP a pokyny k odtahum v ramci blokoveho cisteni 

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

Poskytovatel: 
SATTa.s. 

lng. Petr Scheib 
prokurista 

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

Pfijemce: 
Mesto Zd'ar nad Sazavou 
lng. Martin Mrkos, ACCA 

starosta 
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Jednotkov)' cenik SATI a.s. 

Letni udrzba MK: 

Nazev polozky MJ Cena bezdph 
vKc 

Strojni zametani MK a zpevnenych ploch Kclkm 5 395,00 

Strojni zametani chodnikU a zpevnenych ploch Kcikm 6 254,00 

Cisteni desfov)'ch kanalizacnich vpusti Kc/ks 638,00 

Vysavac psich exkrementu Kclhod 308,00 

Strojni vysavani list! a neeistot Kclhod 913,00 

Rucni ciSteni a Uklid Kclhod 270,00 

Ceny jsou urceny dle aktualniho ceniku soucasnych dodavatelu a jsou upraveny vynasobenim 
koeficientem I, I. 

V cenach strojniho zametani je zapocitano: 
- prace stroje; 
- zamestnance; 
- spoti'eba vody; 
- likvidace odpadu. 

V Cisteni dest'ov)'ch kanalizacnich vpusti neni zapocitana likvidace odpadu. 

Cenik a druh praci bude prubezne aktualizovan podle nove zakoupenych stroju a zai'izeni 
spolecnosti SATT a.s. 



Pi'iloha smlouvy o technickych sluzbach c. 2 

PLNAMOC 

Zmocnitel: 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Se sfdlem Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou, ICO: 00295841 

udeluje plnou moe 

Zmocnenec: 

Akciove spolecnosti SATI, a.s. 

Se sidlem Okruznf 1889/11, Zd'ar nad Sazavou 3, 591 01 Zd'ar nad Sazavou, I CO: 607 49105 

k tomu, aby spolecnost zastupovala Mesto Zd'ar nad Sazavou, jako vlastnika mistnich 

komunikaci, ve veci sjednavanf a zajistenf odtahu vozidel, jejichz majitele pri provadeni 

blokoveho cisteni mesta neuposlechnou rozhodnuti silnicniho spravniho ufadu podle § 19 

odst 5) zakona c. 13/1997 Sb. ve zneni pozdejsfch predpisu. 

Tato plna moe se udeluje na dobu urcitou, a to po dobu platnosti Smlouvy o technickych 

sluzbach- Udrzba komunikaci, uzavfene dne ..... ) 

Ve Zd'are nad Sazavou dne ..... 2020 

Zmocnitel: 

Vyse uvedene zmocneni prijimam: 

Zmocnenec: 
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