
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Rada městské části  

 
 
 

 
25. zasedání 

dne 19. 10. 2015 
 
 
 
 
 

USNESENÍ č. 196/15/RMČ 

Ke smlouvě  na zimní údržbu komunikací se společností Purum s.r.o. 
 
 
 
 
 

Rada po projednání 
 
 
 
I. bere na v ědomí  
Zprávu hodnotící komise o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na zimní údržbu komunikací v Ďáblicích  
 
II. schvaluje  
návrh smlouvy se společností Purum s.r.o za cenu 35.111,- Kč bez DPH za jeden 
výjezd 
  
III. pověřuje  
starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Martin Lonek               Ing. Miloš Růžička 
            zástupce starosty             starosta  
   



Příloha č. 5 
 

Smlouva o provedení úklidu a údržby místních komuni kací  
uzavřena podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

Mezi smluvními stranami: 
I. 
Objednatel:    Městská část Praha Ďáblice 
Sídlo objednatele:  Květnová 553/52, 182 00 Praha 8 
IČ:       00231266 
DIČ:     CZ00231266 
Osoba oprávněná jednat: Ing. Miloš Růžička, starosta MČ 
Kontaktní osoba:  RNDr. Ing. Michal Traurig, tajemník ÚMČ 
E-mail:     michal.traurig@dablice.cz 
Telefon:    777 886 610 
Fax:     283 910 721 
 
 
(dále jen Objednatel) 
 
 
a 
 
II. 
Dodavatel:   …………………………………………………………… 
Se sídlem:   …………………………………………………………… 
Právní forma:  ……………………………………………………………   
Jednající:   ……………………………………………………………  
IČ:     …………………………………………………………… 
Telefon:   …………………………………………………………… 
E-mail:    …………………………………………………………… 
Bank. spojení:  ……………………………………………………………  
Číslo  účtu:   …………………………………………………………… 
 
 
(dále jen Dodavatel) 
 
 
 
I. Předmět plnění 
 
Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele v rozsahu dle příloh č. 2 až 4 této Smlouvy 
(dále jen Smlouvy) a dalších pokynů objednatele zimní údržbu místních a účelových 
komunikací uvedených v přílohách 2 až 3 v rozsahu: 
Územní rozsah je vymezen přílohami: 
 a)  mapkou území městské části Praha - Ďáblice s vyznačením konkrétních komunikací 
 b) soupisem komunikací včetně uvedení rozměrů ploch v běžných metrech 
Rozsah zimní údržby a souvisejících oprav je dán: 

• zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 
• vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů,  
• úklid komunikací a chodníků od nečistot a inertního materiálu po ukončení zimní údržby 

včetně jeho odvozu v dubnu roku 2016 



• v souladu s vyhláškou 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
dodavatel bude plnění zimní údržby zabezpečovat podle plánu organizace zimní údržby 
rozdílně pro: 

• místní komunikace, parkoviště 
• chodníky 
• veřejná prostranství 

a k údržbě užívat: 
• chemické rozmrazovací prostředky (preferované) 
• posypy zdrsňujícími materiály (inertní materiály) 
• mix chemických rozmrazovacích prostředků a inertních materiálů 

 
Činnosti, práce a výkony musí být časově zahájeny u:  

• Kategorie II. místních komunikací: 
o Od vyhlášení pohotovosti TSK hl. m. Prahy do 4 hodin nebo od výzvy objednatele 

do 30 minut. Úklid musí být dokončen do 12 hodin od vzniku závady. 
• Kategorie III. místních komunikací: 

o Po dokončení úklidu místních komunikací II. kategorie nebo dle pokynů 
objednatele. Úklid musí být dokončen do 48 hodin 

• Kategorie I. chodníků 
o Do 30 minut od výzvy objednatele nebo od vyhlášení pohotovosti TSK, a to 

v časovém rozmezí od 7:00 do 17:00. Úklid musí být dokončen do 12 hodin od 
vzniku závady. 

• Kategorie II. chodníků: 
o Po dokončení úklidu chodníků I. kategorie dle pokynů objednatele. Úklid musí být 

dokončen do 17:00 následujícího dne. 
 
Součástí předmětu plnění je jarní zametání a odvoz veškerého inertního materiálu do 10 
pracovních dnů po 15. 4. 2015. Likvidace odpadu se rozumí uložení ve smyslu zákonných 
norem upravujících nakládání s odpady. 
 
Standard mechanismů pro zimní údržbu je stanoven vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích a dodavatel se jej zavazuje dodržovat. MČ Praha 
Ďáblice preferuje mechanické odklízení sněhu. 
 
Dodavatel je dále povinen v dostatečném časovém předstihu a pečlivě se organizačně a 
technicky připravit na zimní údržbu a tuto připravenost písemně dokladovat odběrateli. Touto 
připraveností smluvní strany pro účely této smlouvy rozumí:  

• příprava a vyčlenění odpovídající techniky v odpovídajícím technickém stavu pro 
průměrné zimní období (průměrné zimní období vychází z dokladů a zkušenosti za 
posledních 5 let),  

• příprava a vyčlenění odpovídajícího počtu řídících a výkonných pracovníků pro 
průměrné zimní období včetně zajištění pohotovosti pro případ náhlých změn počasí,  

• příprava schváleného posypového materiálu minimálně na 2 měsíce průměrného 
zimního období,  

 
Dodavatel je povinen on-line sledovat vývoj meteorologické situace a vést o tom záznamy v 
Knize zimní údržby a neprodleně reagovat na vývoj meteorologické situace. 
 
 
II.  Doba trvání smlouvy 
 
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 01. 11. 2015 do 30. 4. 2016.  



Smlouvu lze ukončit též  
• výpovědí dodavatele v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou svých splatných 

závazků po dobu delší než 30 dnů (výpovědní lhůta činí v tomto případě 1 měsíc a 
počíná dnem doručení výpovědi objednateli), 

• výpovědí objednatele v případě, že dodavatel bezdůvodně přeruší práce na díle 
vykonávané podle potřeby na dobu delší než jeden den nebo 2 x po sobě nenastoupí 
včas k provedení prací dle článku I. bodu 1, konkrétně 1.1. až 1.4. (výpovědní lhůta 
činí v tomto případě 2 týdny a počíná dnem doručení výpovědi dodavateli), 

• výpovědí objednatele v případě, že dodavatel bude plnění předmětu smlouvy čl. I. bez 
předchozího souhlasu objednatele realizovat prostřednictvím subdodavatele 
(výpovědní lhůta činí v tomto případě 1 týden a počíná dnem doručení výpovědi 
dodavateli). 

 
 
III.  Cena za služby 
 
Cena prací a dodávek dle této smlouvy je stanovena „cenovou nabídkou předpokládaného 
plánu zimní údržby dle kategorie nástupu na úklid“ dodavatele, která tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy a její výše je shodná s krycím listem veřejné zakázky. 
 
V ceně jsou rovněž zahrnuty veškeré náklady, vzniklé dodržováním zákonných ustanovení a 
bezpečnostních předpisů. Cena je uvedena bez DPH. K ceně bude připočtena DPH ve výši 
dle účinných právních předpisů k datu zdanitelného plnění. 
 
 
IV.  Platební podmínky 
 
Úhrada ceny předmětu plnění bude uskutečňována vždy měsíčně za skutečně vykonanou 
činnost poskytovatele dle přílohy č. 2 této Smlouvy v daném měsíci. Objednatel uhradí práce 
na základě daňového dokladu, jehož splatnost je smluvená na 21 dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Přílohou faktury bude vždy předávací protokol, ve kterém bude uveden soupis 
skutečně provedených prací, podepsaný určeným zástupcem objednatele a dodavatele. 
Objednatel neposkytuje zálohy.  
 
Rozporování faktury, resp. soupisu skutečné provedených prací má odkladný účinek na její 
splatnost, resp. faktura vycházející z rozporovaného soupisu nesmí být vystavena. Byla-li 
taková faktura vystavena, pak objednatel může požadovat vystavení nové faktury. Za plnění, 
která nebyla poskytnuta v souladu s touto smlouvu, není objednatel povinen platit. O 
nesouladu poskytnutého plnění se smlouvou musí být dodavatel informován objednatelem 
nejpozději 5 dnů před splatností již vystavené faktury. 
 
Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z fakturované částky do doby odstranění vad 
plnění zimní údržby. 
 
Strany sjednávají, že výlučně objednatel je oprávněn započíst svoji nesplatnou pohledávku 
oproti splatné pohledávce dodavatele. 
 
 
V.  Podmínky provedení služeb - činnosti 
 
Dodavatel se zavazuje řádnému, odbornému a kvalitnímu provedení služeb a činností a nese 
odpovědnost za to, že dílo bude provedeno dle pokynů objednatele. 
 
Dodavatel je odpovědný za řádné a včasné provedení předmětných služeb, a to v souladu se 
smlouvou a těmito normami: 



• Vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
• Přílohou č. 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., bod č. 3 a bod č. 43 
• Přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,  

o odst. 1 písm. f),  
o odst. 2 – Mechanické odklízení sněhu,  
o odst. 3 -  Odklízení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů 
o odst. 5 – Zdrsňování náledí 
o odst. 6 – Odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV. třídy 
o odst. 8 – Doporučené materiály pro zimní údržbu 

• Přílohou č. 8 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,  - Vedení deníku zimní údržby místních 
komunikací 

 
Dodavatel se zavazuje sestavit podle svých odborných znalostí Plán zimní údržby místních 
komunikací a zavazuje se jej předat objednateli do 15 dnů od uzavření této smlouvy. 
Podkladem pro jeho vytvoření budou přílohy č. 1 a č. 4 této smlouvy. 
 
V případě zjištěných vad plnění se dodavatel zavazuje odstranit je na své náklady, a to 
nejpozději do 2 hodin od uplatnění reklamace objednatelem. 
 
Dodavatel se zavazuje zajistit, že pracovníci zimní údržby budou vybaveni mobilními telefony. 
 
Dodavatel je oprávněn plnit předmět zakázky prostřednictvím subdodavatele po písemném 
souhlasu objednatele, přičemž je povinen předložit objednateli vedle smlouvy se 
subdodavatelem na provedení takových prací i příslušné oprávnění k podnikání. Za 
subdodávku se nepovažuje odstranění odpadu na skládce jiným subjektem. 
 
VI.  Odpovědnost dodavatele 
 
 Dodavatel po dobu 2 let od ukončení plnění veřejné zakázky odpovídá za poskytnuté služby 
a plnění z hlediska nezávadnosti používaných materiálů, jak pro zdraví osob, tak pro 
poškození životního prostředí. 
 
Dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ vady v případě porušení povinností podle této smlouvy, které povede k 
oprávněnému uplatnění reklamace; jestliže vada nebude do 1 hodiny od reklamace 
odstraněna, zvyšuje se smluvní pokuta o dalších 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu. 
Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele dodavateli k její 
úhradě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 
výši. 
 
Dodavatel odpovídá za všechny škody občanům nebo jiným subjektům způsobené činností 
dodavatele, která vyplývá z této smlouvy (např. posyp při náledí, poškození životního prostředí 
např. únikem ropných látek, mechanické poškození komunikací) a nese veškeré náklady 
spojené s úhradou těchto škod.  
 
Dodavatel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 10 mil. Kč. Toto pojištění 
se dodavatel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu poskytování služeb podle této 
smlouvy. V případě vzniku škod v důsledku porušení povinnosti z této smlouvy je dodavatel 
povinen neprodleně poskytnout objednateli na jeho žádost veškeré podklady. Pokud dojde k 
řešení s pojišťovnou, dodavatel se zavazuje k přímé spolupráci s ní. 
 
 
 
 



VII.  Závěrečná ustanovení 
 
Tato smlouva a smluvní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí 
zněním zadávací dokumentace, dále ustanoveními občanského zákoníku a dalšími platnými 
závaznými právními předpisy. 
 
Jakékoliv změny v obsahu této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného 
číslovaného dodatku. 
 
Osoby, které tuto smlouvu za účastníky podepisují, prohlašují, že jsou oprávněni k jednání 
jménem účastníka, že nejsou nijak omezeny ve svém právu za účastníka jednat. 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. 
 
 
 
 
 V Praze, dne        V Praze, dne  
 
 
 
 
 
__________________________           __________________________ 
      Objednatel       Dodavatel  
 
 
Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 
č. 1 – Krycí list veřejné zakázky. 
č. 2 – Cenová nabídka předpokládaného plánu zimní údržby. 
č. 3 - Mapa s vyznačením konkrétních komunikací 
č. 4 - Soupis komunikací včetně uvedení rozměrů 


