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Smlouva č. 201710 

o výpomoci při zimní údržbě komunikací 

 

Objednatel:   Obec Kamenné Žehrovice 

IČO:   002 34 508 

Zastoupený:  Soňa Černá, starostka 

Bankovní spojení: 3321141/0100 

Tel.:   + 420 724 181 803 

a 

Zhotovitel:    

uzavírají smlouvu o dílo níže uvedeného obsahu: 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je zajišťování výpomoci při zimní údržbě (odstraňování sněhu z vozovek 

traktorem s radlicí) na výzvu objednatele a zajištění pohotovosti k této činnosti.  

Místem plnění jsou všechny pozemní komunikace v obci Kamenné Žehrovice dle výzvy pověřených 

zástupců objednatele v případě potřeby s přednostním plněním pro ulice: Školní, 1. Máje, Revoluční, 

Politických vězňů, Pod Horkami, Luční, Potoční a Lesní.  

Kontakty na pověřené zástupce objednatele jsou součástí přílohy č. 1 této smlouvy.  

 

Článek II. 

Doba plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje provádět sjednané dílo v době od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018. 

2) Den zahájení provádění sjednaného díla může být objednatelem podle vývoje počasí 

stanoven později, tj. po 1. 11. 2017. V tomto případě nebude zhotovitelem pracovní 

pohotovost účtována. Stejným způsobem může být den ukončení sjednaného díla podle 

vývoje počasí posunut před 31. 3. 2018. Tuto skutečnost je objednatel povinen ústně 

(telefonem, osobně apod.) upřesnit minimálně jeden den před zahájením nebo ukončením 

díla. Stejně tak může být v případě dlouhodobě příznivé předpovědi počasí v průběhu tohoto 

období dílo na základě rozhodnutí objednatele přerušeno. 

 

Článek III. 

Cena za dílo 
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Cena za dílo je stanovena dohodou a činí: 

a) za 1 hodinu pohotovosti / 1 traktor vč. posádky: 12 Kč/hod.  

b) za 1 hodinu výkonu (pluhování) / 1 traktor:  787 Kč/hod.  

Objednatel není plátce DPH, takže uvedené ceny jsou konečné a v této výši budou účtovány 

objednateli. 

 

Článek IV. 

Způsob a doba placení 

1) Objednatel zaplatí za provedené dílo dohodnutou cenu podle skutečného výkonu, který bude 

stvrzen v denním záznamu o výkonu vozidla pověřeným pracovníkem zhotovitele. Tento 

denní záznam bude nedílnou součástí daňového dokladu (faktury). Objednatel má právo 

zapůjčit zhotoviteli zařízení se systémem GPS – v tom případě budou výkony podloženy 

výkazem ze systému GPS. 

2) Daňový doklad (fakturu) je zhotovitel povinen doručit do 2 dnů po skončení kalendářního 

měsíce objednateli. 

3) Objednavatel je povinen uhradit vyúčtovanou částku do 14 dnů od doručení daňového 

dokladu bezhotovostně na účet zhotovitele. 

 

Článek V. 

Způsob provádění díla 

1) Zhotovitel se zavazuje zajistit pohotovost traktorem včetně posádky. Na základě dohody 

stran je oprávněn používat radlici na odstraňování sněhu zapůjčenou bezplatně 

objednatelem.  

2) Zhotovitel se zavazuje kdykoliv na výzvu pověřeného zástupce objednatele zajistit 

odstraňování sněhu (pluhování) na trase určené objednavatelem, a to do 60 minut od 

obdržení výzvy ze strany pověřeného zástupce objednatele. 

3) Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o průběhu provádění díla, tzn. přesný čas výkonu 

(záznam o výkonu zařízení), a ukončení výkonu neprodleně nahlásit pověřenému zástupci 

objednatele. 

4) V případě, že po provedené výzvě k sjednanému výkonu zhotovitel tento výkon neprovede 

dle odst. 2, má objednavatel právo zajistit jej jinak. Pokud takto vzniknou objednavateli 

zvýšené náklady, má právo vyúčtovat je zhotoviteli a ten je povinen uhradit je do 10 dnů od 

doručení daňového dokladu. V případě, že do 60 minut od výzvy dispečera nenastoupí 

dohodnutá výpomoc, nebude hrazena pracovní pohotovost za kalendářní den, v němž 

zhotovitel výkon neprovedl. 

 

Článek VI.  
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Odpovědnost za škodu 

1)  Zhotovitel zodpovídá za škodu, která vznikne při provádění sjednaného výkonu dalším 

osobám. 

2)  Zhotovitel zodpovídá za škodu, která vznikne třetím osobám neprovedením sjednaného 

výkonu po uskutečněné výzvě. 

 

Článek VII. 

Zajištění zásad bezpečné a zdravotně nezávadné práce 

1)  Uzavřením této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele, případně jeho zaměstnanců, 

k zajištění zásad bezpečné a zdraví nezávadné práce stanovených zákoníkem práce a dalšími 

právními a ostatními předpisy vztahujícími se k provádění prací a činností, které jsou 

předmětem této smlouvy. 

2) Uzavřením této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele související se vznikem 

pracovního úrazu a jeho odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z 

povolání, jak jsou stanoveny v ustanoveních zákona 262/2006 Sb. v platném znění (zejména § 

101 odst. 1; § 102 odst. 1, 2, 3; § 103   odst. 1 písm. a), c), g); § 105; § 371 – § 378) a 

v prováděcích předpisech. 

3) Za vybavení pracovníků osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu 

s nařízením vlády č. 495/2001 Sb. zodpovídá zhotovitel. 

4) V souladu s příslušnými právními předpisy zodpovídá zhotovitel za řádný technický stav a 

označení vozidel a mechanizmů, kterými bude provádět činnosti, které jsou předmětem této 

smlouvy. 

 

Článek VIII.  

Ostatní ujednání 

 

1) Objednatel zajistí, aby jeho pověření pracovníci byli v období od 01. 11. 2017 do 31. 03. 2018 

neustále telefonicky k zastižení zhotovitelem. 

2) V případě příznivých klimatických poměrů bude časové omezení výpomoci při zimní údržbě 

komunikací sděleno zhotoviteli alespoň 24 hodin předem. V tomto případě nebude 

zhotovitelem pracovní pohotovost účtována. 

3) Zhotovitel předloží objednateli měsíčně harmonogram pohotovostních služeb řidičů traktorů 

s uvedením adres, způsobem spojení a se jménem zodpovědné osoby. Případné změny 

v harmonogramu nahlásí zástupce zhotovitele – nejpozději 24 hodin předem – pověřenému 

zástupci objednatele. 

 

Článek IX.  
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Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 11. 2017 do 31. 03. 2018. 

2) Smlouva bude moci být prodlužována v případě spokojenosti s odvedenými službami, vždy na 

období od 1. 11. do 31. 3. následujícího kalendářního roku. 

3)  Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí Občanským zákoníkem. 

4) Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými 

oběma smluvními stranami. 

5) Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

6) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel může v rámci zprůhlednění veřejné 

správy občanům zveřejnit tuto smlouvu po anonymizaci osobních údajů zhotovitele na úřední 

desce, resp. na svojí webové stránce. 

7) Zástupci obou stran prohlašují, že smlouvu přečetli, rozumějí jejímu obsahu, že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

V Kamenných Žehrovicích dne 7.11.2017   V Žilině dne 7.11.2017 

 

 

 …………….………………  ………………………………. 

 Podpis  Podpis 

 Objednavatel  Zhotovitel 

 Obec Kamenné Žehrovice  

 Soňa Černá, starostka  

 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Kontakty na dispečink 



 
 

Příloha č . 1 Smlouvy č.201710 

o výpomoci při zimní údržbě komunikací 

 

Objednatel:   Obec Kamenné Žehrovice 

IČO:   002 34 508 

Zastoupený:  Soňa Černá, starostka 

 

a 

 

Zhotovitel:    

 

 

Tato příloha upravuje kontakty na dispečink Objednatele – pověřené pracovníky 

Petr Bolina – tel. 606 720 434 

Jan Franc -    tel. 606 703 801 

  

V Kamenných Žehrovicích dne 7.11.2017   V Žilině dne 7.11.2017 

 

 

 …………….………………  ………………………………. 

 Podpis  Podpis 

 Objednavatel  Zhotovitel 

 Obec Kamenné Žehrovice  

 Soňa Černá, starostk 


