Smlouva o dílo č. …..
uzavřená podle ustanovení § 536 Obchodního zákoníku v platném znění níže uvedeného dne a roku
mezi:

Čl. I. Smluvní strany
1. Zhotovitel:

………………………………..

2. Objednatel: Město Kopřivnice
se sídlem Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem, vedoucím odboru životního prostředí
IČ: 00298077
DIČ: CZ 002 980 77
Bankovní spojení: ČS, a.s. pobočka Kopřivnice
Číslo účtu: 1767241349/0800
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Habr
Čl. II. Předmět díla
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na vlastní náklady a své nebezpečí pro
objednatele dílo specifikované v čl. II., odst. 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit
zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou touto smlouvou.
2. Specifikace díla
a) Kácení 70 ks stromů. Soupis dřevin k odstranění a mapové podklady se zákresem
předmětných stromů jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Stromy jsou v terénu
označeny oranžovou značkovací barvou (oranžová tečka). Vzniklá dřevní hmota (větve a
kmeny o průměru nad 7 cm) bude zkrácena na metrová polena a dopravena na meziskládku
dříví (ul. Severní naproti autovrakovišti, vzdálenost do 3 km) a urovnána do hrání před
následným prodejem. Kmeny o průměru nad 30 cm a více lze pokrátit i na menší špalky.
Kontaktní osoba pí. Veldamonová, tel.: 604 688 144. Dřevní hmota zůstává majetkem
objednatele.
b) Kmeny topolů č. 5 – 16 (ul. Husova); č. 36 – 38 (ul. lidická) a č. 44 a 45 (ul. Pionýrská) bez
hniloby o průměru nad 30 cm budou zkráceny na kusy délky 3 m (případně 4 m u
bezsukého dřeva) a přesunuty na předem určené místo (vzdálenost do 200 m).
c) Pařezy po skácených stromech budou zakráceny na výšku 10 – 15 cm.
d) Odvoz větví - větve do průměru 7 cm budou odvezeny na skládku větví technických služeb
města Kopřivnice (Slumeko, s.r.o.) za ČOV Kopřivnice (ul. Severní, vzdálenost do 3 km),
kde budou složeny na hromady. Kontaktní osoba pí. Veldamonová, tel.: 604 688 144.
e) Zajištění bezpečnosti při kácení - instalace dopravního značení a uzávěra komunikace
v průběhu kácení, ohraničení prostoru kácení bezpečnostní páskou.
Čl. III. Cena za dílo
Cena za dílo byla stanovena podle cenové nabídky zhotovitele a je stanovena jako cena maximální ve
výši :
Cena bez DPH …… ……………,-Kč
Cena s DPH
…………………..,-Kč
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Cena za dílo je splatná po řádném dokončení a předání díla v rozsahu dle Čl. 2, odst. 2, písm. a) - e)
této smlouvy bez vad a nedodělků objednateli.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky materiálu, poplatky a jiné náklady nezbytné pro
řádné a úplné provedení díla. Cena obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené s vývojem cen
vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
Čl. IV. Platební podmínky
1. Za provedené a převzaté práce zhotovitel vystaví fakturu, která bude doručena objednateli se
splatností 14 dnů ode dne předání objednateli. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném
provedení díla a jeho předání objednateli.
2. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platného zákona o DPH včetně soupisu
provedených prací odsouhlasených objednatelem. Pokud nebude faktura obsahovat některé z
těchto náležitostí nebo bude nesprávně vyúčtovaná cena, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a ten
doručí fakturu opravenou s novou splatností.
Čl. V. Termín realizace
zahájení prací: po podpisu smlouvy
termín plnění: od podpisu smlouvy do 22.12.2012 a od 2.1. do 18.1.2013 (tj. nerealizovat zakázku
v období vánočních svátků)
dokončení prací: nejpozději do 18.1.2013
Čl. VI. Převzetí díla
Osoby oprávněné k převzetí zhotoveného díla:
Ing. Jan Habr - správce veřejné zeleně, odbor ŽP.
O předání bezvadného díla bude sepsán Protokol o předání s těmito náležitostmi:
a) označení díla
b) označení objednatele a zhotovitele
c) zahájení a dokončení prací
d) prohlášení objednatele, že ukončené dílo přejímá
e) datum a místo sepsání zápisu
f) jméno a podpisy odpovědných zástupců objednatele, zhotovitele
g) soupis případných vad a nedodělků včetně provedení postupu jejich odstranění
Objednatel je povinen převzít dokončené a bezvadné dílo do 14 dnů od data vyzvání
zhotovitelem k převzetí.
Čl. VII. Splnění díla
Dílo bude splněno dnem předání a podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla,
podepsaného smluvními stranami dle Čl. 1 této smlouvy.
Čl. VIII. Reklamace
1. Objednatel je oprávněn reklamovat dílo a jeho kvalitu během realizace, při jeho převzetí a v době
záruční lhůty. Reklamaci vady uplatní objednatel u zhotovitele písemně na adrese:
………………………………………………………………………………………………………..
2. Odstranění vady je povinen zhotovitel provést nejpozději do 7 pracovních dnů od nahlášení vady.
Čl. IX. Smluvní pokuty
1. Prodlení zhotovitele s dokončením díla
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V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla, které není způsobeno překážkou na straně
objednatele, zaplatí zhotovitel 0,05 % z celkové částky díla včetně DPH za každý započatý den
prodlení.
2. Prodlení objednatele s úhradou plateb
V případě, že objednatel nezaplatí fakturu ve stanovené lhůtě, zaplatí za každý den prodlení úrok
z prodlení v celkové výši 0,05 % z účtované částky za každý započatý den prodlení.
3. Prodlení zhotovitele s odstraněním vady
Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové částky díla včetně DPH za
každý den prodlení.
Čl. X. Odpovědnost za škodu
1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, jeho části, nebo při výkonu předmětu díla nese
zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez
ohledu na zavinění.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
Čl. XI. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel se zavazuje konzultovat dílo během jeho provádění s objednatelem. Při jakékoliv změně
díla je zhotovitel povinen tuto změnu konzultovat s objednatelem a případné změny provádět
pouze s jeho písemným svolením.
2. Počet vyhotovení smlouvy
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží
2 potvrzené vyhotovení, zhotovitel obdrží 1 potvrzené vyhotovení.
3. Dodatky
Jakékoliv doplňky k této smlouvě budou sjednány formou číslovaných písemných dodatků, budou
právoplatně podepsány oběma smluvními stranami.
Čl. XII. Platnost a účinnost smlouvy
Smlouva vstupuje v platnost okamžikem podpisu obou smluvních stran a v účinnost dnem předání
smlouvy zhotoviteli.
Čl. XIII. Přílohy
Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1. – mapové podklady a soupis dřevin ke kácení
Za správnost:
Kontroloval:

V Kopřivnici dne: ………………………
Objednatel :

Zhotovitel :

....................................................

.............................................
Ing. Hynek Rulíšek
vedoucí odboru ŽP
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KÁCENÍ RIZIKOVÝCH DŘEVIN - II. ETAPA (prosinec 2012 - leden 2013)
pořadové
číslo
číslo GIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

lokalita

15245 Sokolovská 652

taxon

průměr kmene
(cm)

poznámka

parcela

Malus sp.

35

usychá

1251/2

6740 Sokolovská 404

Prunus avium

42

usychá

1251/2

7583 Štefánikova - park E. Beneše

Tilia cordata

115

tlaková vidlice s trhlinou až k patě kmene, jmelí, břečťan

1932/3

7002 Štefánikova - park E. Beneše

Acer platanoides

55

jmelí, vidlice s hnilobou

1932/3

3052 Husova

Populus x canadensis

80

dřevokazné houby, lokální hniloby ve větvích

2271

3043 Husova

Populus x canadensis

75

dřevokazné houby, lokální hniloby ve větvích

2271

3223 Husova

Populus x canadensis

65

otevřená dutina na bázi kmene s hnilobou

2271

3196 Husova

Populus x canadensis

50

lokální hniloby ve větvích, zlámané větve

2271

3177 Husova

Populus x canadensis

78

lokální hniloby ve větvích, zlámané větve

2375

3210 Husova

Populus x canadensis

65

lokální hniloby ve větvích, zlámané větve

2271

3212 Husova

Populus x canadensis

63

lokální hniloby ve větvích, zlámané větve

2271

3216 Husova

Populus x canadensis

65

lokální hniloby ve větvích, zlámané větve

2271

3219 Husova

Populus x canadensis

65

lokální hniloby ve větvích, zlámané větve

2271

3220 Husova

Populus x canadensis

63

lokální hniloby ve větvích, zlámané větve

2271

3222 Husova

Populus x canadensis

65

lokální hniloby ve větvích, zlámané větve

2271

3199 Husova

Populus x canadensis

42

lokální hniloby ve větvích, zlámané větve

2271

15945 Husova

Tilia cordata

28

uvolní místo sousedním lipám

2433/1

15948 Husova

Tilia cordata

28

uvolní místo sousedním lipám
hniloba kmene a větví, prosychání větví, 7 let po
redukčním řezu
hniloba kmene a větví, prosychání větví, 7 let po
redukčním řezu
hniloba kmene a větví, prosychání větví, 7 let po
redukčním řezu
hniloba kmene a větví, prosychání větví, 7 let po
redukčním řezu

2433/1

19

3093 Pod stadionem - volejbalové hřiště

Populus nigra ´Italica´

55

20

3094 Pod stadionem - volejbalové hřiště

Populus nigra ´Italica´

60

21

3095 Pod stadionem - volejbalové hřiště

Populus nigra ´Italica´

60

22

3096 Pod stadionem - volejbalové hřiště

Populus nigra ´Italica´

65

2433/1
2433/1
2433/1
2433/1

23

3097 Pod stadionem - volejbalové hřiště

Populus nigra ´Italica´

45

24

3103 Pod stadionem - volejbalové hřiště

Populus nigra ´Italica´

60

25

2971 Pod stadionem - volejbalové hřiště

Populus nigra ´Italica´

62

26

2972 Pod stadionem - volejbalové hřiště

Populus nigra ´Italica´

58

27

2978 Pod stadionem - volejbalové hřiště

Populus nigra ´Italica´

65

28

2979 Pod stadionem - volejbalové hřiště

Populus nigra ´Italica´

75

29
30
31
32
33

2993 Pod stadionem - volejbalové hřiště

Populus nigra ´Italica´

62

hniloba kmene a větví, prosychání větví, 7 let po
redukčním řezu
hniloba kmene a větví, prosychání větví, 7 let po
redukčním řezu
hniloba kmene a větví, prosychání větví, 7 let po
redukčním řezu
hniloba kmene a větví, prosychání větví, 7 let po
redukčním řezu
hniloba kmene a větví, prosychání větví, 7 let po
redukčním řezu
hniloba kmene a větví, prosychání větví, 7 let po
redukčním řezu
hniloba kmene a větví, prosychání větví, 7 let po
redukčním řezu

Vanaivan (areál skautského centra)

Salix alba

30

zlomená v půlce

2440/1

Vanaivan (areál skautského centra)

Salix alba

40

hniloba kmene

2440/1

Vanaivan (areál skautského centra)

Salix alba

40

hniloba kmene

2440/1

Vanaivan (areál skautského centra)

Salix caprea

24

2440/1

34
35
36
37
38
39

3230 cesta k Internátům

Alnus incana

36

neperspektivní
hniloby ve kmeni, prosychání koruny, náklon, rána u
báze kmene

2438/2

plodnice hub, dvojkmen

2438/2

40
41
42
43
44
45
46

cesta k Internátům

Salix alba

42 + 45

2433/1
2433/1
2433/1
2433/1
2433/1
2433/1
2433/1

6479 Lidická - parkoviště

Populus x canadensis

85

lokální hniloby větví, nad parkovištěm - rizikové

765/16

6469 Lidická - parkoviště

Populus x canadensis

95

lokální hniloby větví, nad parkovištěm - rizikové

765/16

6345 Lidická - parkoviště

Populus x canadensis

70

lokální hniloby větví, nad parkovištěm - rizikové

765/16

6227 Lidická - u Kopřivničky

Salix alba

45

1299/3

5890 Francouzská (Kasárna) - parkoviště

Betula pendula

45

vícekmen, houby, lokální hniloby, zlámané větve
hniloba kmene a kořenových náběhů, suché větve, rána
s hnilobou na bázi kmene

5895 Francouzská (Kasárna) - parkoviště

Aesculus hippocastanum

78

zduřelé větve - pahýly (rakovina?)

534/4

4854 Družební 1004 - pěší zóna

Populus nigra ´Italica´

26

hniloba kmene, korová nekróza, usychá

584/31

5155 Ke Koryčce - za garážema

Populus nigra ´Italica´

38

tlaková vidlice s hnilobou, prosychá

3019/5

5405 Pionýrská 731

Populus x canadensis

88

lokální hniloby větví, prosychá, jmelí, rizikový

168/2

5406 Pionýrská 732

Populus x canadensis

78

lokální hniloby větví, prosychá, jmelí, rizikový

168/2

3952 Obránců míru 706 - za garážemi

Populus x canadensis

80 + 70

lokální hniloby, dvojkmen, jmelí

40/1

532/2

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

7555 Husova (u zimního stadionu)

Tilia cordata

45

hniloba kmene, kořenů a větví, jmelí

1949

7919 Záhumenní - starý hřbitov

Tilia cordata

75

jmelí, hniloby, tlaková vidlice

943/1

7864 Záhumenní - starý hřbitov

Tilia cordata

50

jmelí, hniloby, tlaková vidlice

943/1

7865 Záhumenní - starý hřbitov

Tilia cordata

45

jmelí, hniloby, tlaková vidlice

943/1

8025 Štramberská (křižovatka s ul. Erbenova)

Sorbus aucuparia

22

jmelí, neperspektivní

883/1

8026 Štramberská (křižovatka s ul. Erbenova)

Sorbus aucuparia

20

jmelí, neperspektivní

883/1

8027 Štramberská (křižovatka s ul. Erbenova)

Sorbus aucuparia

20

jmelí, neperspektivní

883/1

8028 Štramberská (křižovatka s ul. Erbenova)

Sorbus aucuparia

20

jmelí, neperspektivní

883/1

7283 Dukelská 1060 (u Kopřivničky)

Sorbus aucuparia

38

usychá, poškození kmene

847/3

10967 Štramberská (u Hanse)

Populus simonii

28 + 18

hniloba kmene s výtokem v tlakové vidlici

1194/11

10967 Štramberská (u Hanse)

Populus simonii

28

hniloba kmene s výtokem

1194/11

10967 Štramberská (u Hanse)

Populus simonii

30

hniloba kmene s výtokem

1194/11

16466 Štramberská (za Hansem u Kopřivničky)

Populus simonii

35

suchý

953/1
1194/1

7925 Štramberská (za Hansem u Kopřivničky)

Robinia pseudoacaccia

32 + 20

16467 Štramberská (za Hansem u Kopřivničky)

Robinia pseudoacaccia

42

usychá, dutina, dvojkmen
usychá, hniloba, hniloba kmene, rozlomená tlaková
vidlice

7921 Štramberská (za Hansem u Kopřivničky)

Robinia pseudoacaccia

54

usychá, hniloba, hniloba kmene, dutina

953/1

Salix caprea

32

hniloba na bázi kmene v odlomené části vidlice

953/1

7846 Záhumenní - starý hřbitov

Tilia cordata

59

jmelí, hniloba kmene

943/2

7848 Záhumenní - starý hřbitov

Tilia platyphyllos

88

jmelí, usychá, hniloba kmene

943/2

7852 Záhumenní - starý hřbitov

Acer pseudoplatanus

85

hniloba v tlakové vidlici, proschlý

943/2

7864 Záhumenní - starý hřbitov

Tilia cordata

50

tlaková vidlice, jmelí, prosychá

953/1

7903 Štramberská 1124 (za domem)

Sorbus aucuparia

28

jmelí, tlaková vidlice, prosychá

1194/2

3718 Pod Zahradami 1297

Robinia pseudoacaccia

trhlina s hnilobou mezi kmeny, výrazný náklon

3361/1

3742 Pod Zahradami 1296

Betula pendula

hniloba na bázi kmene

3361/1

16478 Štramberská (za Hansem u Kopřivničky)

28 + 35
35

953/1

