Smlouva o dílo - kácení stromů
Objednatel:

Obec Vrané nad Vltavou
IČ 241 831, DIČ CZ00241831
Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou

Zhotovitel:

Lukáš Tomek
IČ 68590512, DIČ CZ7805030134
Luční 368, 252 46 Vrané n.Vlt.
Článek 1 - Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje pro objednatele konkrétní dílo – rizikové kácení křovin a
stromů včetně ekologické likvidace dřevního odpadu po těžbě v rozsahu stanoveném „Dendrologickým
průzkumem Vrané nad Vltavou, p.č. 568/2 k.ú. Vrané nad Vltavou 785318 – vybrané dřeviny“ a ve
smyslu článku IV. této smlouvy o dílo v ulici Březovská.
Článek 2 - Způsob plnění smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, zavazuje se splnit
smlouvu řádně a kvalitně. Odpovídá objednateli za veškeré škody způsobené mu porušením svých
povinností z této smlouvy a zavazuje se veškeré potřebné kroky konzultovat s objednatelem, který
rozhodne na základě doporučení zhotovitele jako osoby znalé a zkušené o dalším postupu.
Článek 3 - Cena prací a její úhrada
(1) Cena předmětu této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele
a činí 30.000,- Kč plus DPH .
(2) Cena obsahuje práci, materiál a veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy včetně
správních poplatků.
(3) Provedené práce budou proplaceny na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po předání a
převzetí díla objednatelem. Zhotovitel vystaví na částku uvedenou v čl. V odst.1. této smlouvy
nejpozději do 15 dnů po podepsání protokolu dle čl. IV. odst. 11 této smlouvy fakturu, která bude
obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Záloha dodavateli nebude poskytnuta.
(4) Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 15 kalendářních dnů po jejím doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
Článek 4 – Termín
Termín plnění strany smluvily do 31. března 2013 včetně likvidace dřevní hmoty a její odvoz z ulice
Březovská.
Článek 5 - Smluvní podmínky
(1) Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu veškerých prací a dodávek dle
této smlouvy.

(2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
svými povinnostmi či právními předpisy, je oprávněn požadovat odstranění vad vzniklých vadným
prováděním.
(3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluveném termínu a dohodnuté kvalitě, podle vydaných
správních rozhodnutí a v souladu s právními předpisy.
(4) Dodavatel současně s touto smlouvou přebírá správní rozhodnutí opravňující objednatele kácet a
stanoviska správců sítí nacházejících se v uvedené lokalitě a potvrzuje, že uvedená rozhodnutí jsou
dostačující pro realizaci této smlouvy.
(5) Objednatel se zavazuje informovat dotčené subjekty o připravovaném kácení obvyklým způsobem a
viditelně označit všechny stromy, které jsou předmětem díla.
(6) Objednatel se zavazuje stanovit dopravní opatření, komunikaci po dobu prováděných prací uzavřít a
označit objízdnou trasu v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu obce Vrané nad Vltavou
(7) Zhotovitel odpovídá za to, že práce jím provedené budou odpovídat kvalitativním parametrům
zahradnických prací, budou provedeny dle osvědčených technologií a podle platných českých
technických norem a v souladu s hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy. Odpady
budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech.
(8) Za bezpečnost při práci zhotovitele a jeho zaměstnanců a smluvních partnerů odpovídá v plné míře
zhotovitel a pokud by tato povinnost náležela na základě ustanovení právních předpisů objednateli,
výslovně se zavazuje tuto povinnost splnit za něho. Pokud bude potřebovat pro plnění této smlouvy
plnou moc jednat jménem objednatele, zavazuje se ji objednatel vystavit obratem.
(9) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla a zodpovídá za
bezpečnost silničního provozu.
(10) Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků. Objednatel převezme provedené dílo
nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl k převzetí díla nebo části díla zhotovitelem vyzván.
Předání díla bude provedeno formou předávacího protokolu.
(11) Zhotovitel se zavazuje uvést všechny části pozemku, které budou prováděním díla dotčeny do stavu
před zahájením prací na díle.
(12) Zhotovitel do 30 kalendářních dnů od ukončení kácení (31.3.2013) zlikviduje veškerý biologický
odpad, který při provádění díla vznikne. Způsob likvidace ponechá objednatel na zhotoviteli
(odklizení větví, štěpkování, pálení apod.).
(13) Vytěžená dřevní hmota se okamžikem splnění této smlouvy stává vlastnictvím zhotovitele.
(14) Zhotovitel je povinen po podpisu této smlouvy a před zahájením prací předložit objednateli kopii
pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, jejímž předmětem je pojištění proti škodám
způsobeným jeho podnikatelskou činností ve výši minimálně 1 mil. Kč. V případě nesplnění této
povinnosti je objednatel oprávněn uložit smluvní pokutu ve výši 10 tis. Kč. Zhotovitel se zavazuje
být pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.
Článek 6 – Další ujednání
(1) Pro případ prodlení s úplným splněním smlouvy bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že
objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvené ceny za každý, i
započatý, den prodlení a zhotovitel je povinen ji na první výzvu uhradit.
(2) Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavené faktury bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že
zhotovitel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty řádně vystavené faktury
smluvené ceny za každý, i započatý, den prodlení a objednatel je povinen ji na první výzvu uhradit.
Článek 7 – Závěrečná ujednání

(1) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
(2) Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvními stranami, je vyhotovena ve dvou
stejnopisech a strany obdrží po jednom z nich, je možno ji měnit či doplňovat pouze vzájemně
odsouhlasenými písemnými projevy smluvních stran, které budou označeny jako dodatek a vzestupně
číslovány.
(3) Strany smlouvy prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by uzavření smlouvy bránily,
že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že ji řádně přečetly a porozuměly jejímu obsahu, a
že ji uzavírají v dobré víře prosty jakékoli formy tísně či nátlaku, a že smlouva neobsahuje nápadně
nevýhodná ustanovení pro žádnou z nich. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Ve Vraném nad Vltavou, dne

……………………………………

……………………………………

objednatel

zhotovitel

