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PPK
Smlouva o dílo

č. 1473/1/17
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
I. SMLUVNÍ STRANY
Zhotovitel:

Mgr. Jindřich Kohout

Sídlo:
J. Vrby 563, 272 01 Kladno
IČO:
12556262
Bankovní spojení:

1.1 Objednatel:

Správa KRNAP Vrchlabí

Odp. zástupce:
Odp. os. za real.:
IČO:
DIČO:
Bankovní spojení.

Ing. Jan Hřebačka, ředitel
Ing. Tomáš Janata
088 455
CZ 00088455

II. PŘEDMĚTY SMLOUVY
2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí
k provedeni těchto prací:
Akce č: 1473 Anenské údolí, k.ú. Harrachov (0,68 ha)
Činnost: dvousečný pokos ploch křovinořezem a ručně vedenou sekačkou, úklid a odvoz
travní hmoty + podzimní aktivní vyhrabávání mechu.
Umístění: p.p.č. 462/1, k.ú. Harrachov
Popis: Na vyznačených plochách bude 2x za sezónu proveden pokos lehkou mechanizací a
křovinořezem včetně celkového úklidu hmoty na deponie zhotovitele, vyjma vyznačených a
na místě upřesněných ponechaných nesečených pásů. Po druhé seči bude provedeno
aktivní vyhrabání mechu za využití oběžného nahrabováku či obdobné mechanizace.
Vyhrabaný mech bude odklizen na deponie zhotovitele.
Termín:

01.07. - 20.07.2017 (l.seč),
15.08. - 15.09.2017 (2.seč),
15. - 30.09.2017 (vyhrabávání mechu)

Akce č. 1474 Rýžoviště, k.ú. Harrachov (0,91 ha)
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Činnost: pokos ploch lehkou mechanizaci, úklid a odvoz travní hmoty.
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Umístění: p.p.č. 943/1,943/3, 946/0, 949/0, 951/0, 1052/0 k.ú. Harrachov
Popis: na vyznačené ploše bude proveden pokos lehkou mechanizací na nízké strniště a
celkový úklid travní hmoty na deponie zhotovitele.
Termín: od 01.07. do 31.07.2017
Akce č. 1475 Zabyly (1,13 ha), k.ú. Paseky nad Jizerou
Činnost: pokos travní hmoty ručně vedenou sekačkou, včetně vysekání náletů a obsekání
ponechaných dřevin. Přeházení staré travní hmoty.
Umístění: části p.p.č. 1524/0, 1534/0, 1536 k.ú. Paseky nad Jizerou
Popis: Na vyznačených místech bude proveden pokos travní hmoty: pracovní plocha 1:
ručně vedenou sekačkou, pracovní plocha 2: křovinořezem. Travní hmota bude shrabána a
uložena na nově vytvořené kompostovaci hromady. Cca 60 m3 staré travní hmoty bude
přeházeno a vytvarováno do kompostovacích hromad v jejich bezprostřední blízkosti o
rozměrech (dxšxv): 3x2x1.
:
Termín: od 01.07. - do 30.07.2017

Veškeré činnosti na ploše
Budou provedeny šetrně, dle výše uvedených podmínek. Při vzniku jakéhokoli poškození
vegetačního krytu či technických zařízení bude náprava konzultována s odpovědnou osobou
za realizaci.
2.2 Objednavatel se zavazuje zhotoviteli sdělit konkrétní informace a pokyny potřebné
k zajištění činností, zejména o lokalizaci zájmových ploch a způsobu provedení
jednotlivých činností. Dále se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na uvedené pozemky
za účelem provedení níže uvedených prací a výsledky činnosti převzít.
2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije
k provedení díla jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.
III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Cena je stanovena na základě kalkulace vycházející ze Směrnice MŽP č. 1/2015 pro
poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu vletech 2015 2017 a nabídky podané zhotovitelem v rámci výběrového řízení 42/2017 „Provádění
hospodářských prací v rámci dotačních programů MŽP - PPK“. V konečné výši činí:
71 400,-Kč (slovy sedmdesátiedna tisíc čtyřista korun), bez DPH.

3.2 Konečné vyúčtování bude zhotovitelem vystaveno nejpozdéji do 15. 11. 2017, po předání
a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném
rozsahu.
3.3 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojní, číslo
účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku.

3.4 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21 dnů po jejich obdržení
objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují
nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.
IV. SMLUVNÍ POKUTY

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i
po jejich skončení Zjisti-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel
neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
5.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
5.3 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu
zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
5.4 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními
obchodního zákoníku.
5.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy :
č. 1 náhledové mapy
5.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů
smlouvy, včetně vyplacené ceny.
5.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva
objednatel.
5.8 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků
Dohody. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích dodatků v
registru smluv. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
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Ing. Jan Hřebačka, ředitel

Mgr. Jindřich Kohout

