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Statutární město Ostrava Smlouva č. 3 0037/2019/SŘDaŽP

městský obvod Radvanice a Bartovice

Smlouva o dilo

„Zajištění údržby veřejné zeleně v období let 2019 až 2021 na území městského obvodu

Radvanice a Bartovice, část 1 - sečení ploch a silniční zeleně“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČQ: 00345451 '

DIC: CZ00845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava ~ Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních — Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

ve věcech technických - Ing. Věra Raisova, vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí, Pavlou Kolářovou referentem odboru

stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

 

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

 

dálejen objednatel

2. Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava — Zábřeh

 

Zastoupené: ve věcech smluvních - Ing. Vladimírem Blahutou, jednatelem

ve věcech technických — Ing. Martinem Matim, vedoucím střediska údržby

zeleně

IČk 25816977

DIC: C225816977
   

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

 

dálejen zhotovitel
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

čl. l.

Základ ni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavírá v souladu s ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění. *

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu se skutečností V době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí

toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je personálně, materiálně i odborně způsobilý ke splnění předmětu plnění

podle této smlouvy. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že všechny jeho závazky, ke kterým se touto

smlouvou zavazuje, nejSOu plněním nemožným.

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. ll.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvyje zajištění provedení údržby pozemků uvedených v příloze č. 1 této smlouvy

a silniční zeleně podél komunikací, uvedených v přílohách č. 2 a č. 3 této smlouvy.

2. Účelem této smlouvy je:

. zajišteni radné údržby pozemků, uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, které jsou ve vlastnictví

statutárního města Ostravy tak, aby nedocházelo k šíření plevelů na okolní pozemky,

zaplevelování sousedních pozemků a aby nebyl narušován vzhled obce

. sečení pásu zeleně šířky min. 1, 5 m podél komunikací ve správě městského obvodu Radvanice

a Bartovice, uvedených v přílohách č. 2 a č. 3 tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz na těchto

komunikacích a aby nebyl narušován vzhled obce.

čl. Ill.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek uvedených vtéto smlouvě, provádět pro objednatele údržbu

pozemků uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a silniční zeleně podél komunikací, uvedených

v přílohách č. 2 a č. 3 této smlouvy v období 04/2019 až 11/2021.

2. Udržbou se rozumí:

- Kosení trávy s hrabáním a to 2x, 3x, 4x, 5x, 6x ročně

- Kosení trávy s mulčováním 3x a 4x ročně

vrv

- Sečení pásu zeleně podél komunikací o Slrce min. 1, 5 m s četností min. 2 x ročně.

- Likvidace zelené hmoty

3. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit počátek zahájení a ukončení prací individuálně, a to podle vývoje

vegetace a skutečného stavu zeleně.

4. S ohledem na vývoj vegetace si objednatel vyhrazuje právo snížit či zvýšit četnost sečení ujednotlivých

pozemků či silniční zeleně, přičemž při navýšení četností sečení nesmí být překročena maximální cena

díla stanovená v čl. V. odst. 1 této smlouvy.
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5.

10.

11.

12.

Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Zhotovitel je povinen zahájit sečení ploch a silniční zeleně V případě kdy:

- u četnosti 6 x ročně — při výšce stébel max. 15 cm

— u četnosti 4 a 5 x ročně - při výšce stébel max. 20 cm

- u četnosti 3 x ročně - při výšce stébel max. 30 cm

- u silniční zeleně — při výšce stébel max. 30 cm

Zhotovitel zahájí sečení ploch silniční zeleně s ohledem na stav vegetace, nejpozději však při výškách

uvedených v odst. 5. čl. III. této smlouvy. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo s ohledem na místní

poměry v případě potřeby zaslat zhotoviteli e—mailovou výzvu k zahájení sečení a to i při výšce stébel

menší než je uvedeno v odst. 5. čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen do tří pracovních dnů

od doručení výzvy zahájit předmětné práce.

Pozemky, které je možno udržovat mulčováním jsou označeny V příloze č. 1 této smlouvy. Na ostatních

pozemcích bude proveden sběr posečené trávy. U údržby silniční zeleně je zhotoviteli ponechána volba

způsobu údržby.

U všech pozemků a silniční zeleně, kde nebude prováděno sečení s mulčováním trávy, bude nejpozději

do dvou dnů po posečení, tráva shrabána a uložena do kontejnerů na čistý biologický odpad.

Posečená tráva bude shrabána a uložena do přistavených kontejnerů. Kontejnery pro ukládání čistého

biologicky rozložitelného odpadu — trávy, sí zajistí zhotovitel sám, případně požádá objednatele o

přistavení potřebného počtu kontejnerů. Požadavek na přistavení kontejnerů je nutno sdělit objednateli

minimálně 3 dny před požadovaným přistavením.

Zpracování čistého biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí) na kompostárně společnosti OZO

Ostrava, s.r.o., je pro městský obvod — objednatele, bezplatné a to na základě předložení dodacího listu

odpadu kategorie O, opatřeného razítkem a podpisem objednatele. Podmínkou pro bezplatné uložení

je čistý biologicky rozložitelný odpad (zbavený plastů, skla, větvi apod.)

V případě, Že zhotovitel uloží do přistavených kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad

i odpad biologicky nerozložitelný (např. plast, sklo, větve, papír) a společnost OZO Ostrava, a.s. odmítne

bezplatnou likvidaci odpadu, uhradí zhotovitel objednateli tuto částku na základě předloženého dokladu

o fakturované výši za likvidaci odpadu.

Zhotovitel se zavazuje sjednaný předmět smlouvy zajistit na své náklady a na svou odpovědnost.

čl. IV.

Místo plnění

Místem plnění je městský obvod Radvanice a Bartovice, konkrétně pozemky dle přílohy č. 1 této smlouvy

v katastrálním území Radvanice a Bartovice a pásy silniční zeleně o wee min. 1,5 m po obou stranách

komunikací ve správě městského obvodu Radvanice a Bartovice, uvedených vpříloze č. 2 a č. 3. této

smlouvy.

čl. V.

Cena díla

1. Jednotková ceny díla byly stanoveny dohodou a to ve výši:

- sečení ploch 2 x ročně se sběrem 1,10 Kč/m2

— sečení ploch 2 x ročně s mulčováním 1,00 Kč/m2

- sečení ploch 3 x ročně se sběrem 1,30 Kč/m2

- sečení ploch 3 x ročně 5 mulčováním 1,00 Kč/m2

- sečení ploch 4 x až 6 x ročně se sběrem 1,00 Kč/m2

- sečení ploch silniční zeleně 1,40 Bič/m2
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Maximální cena za plnění díla při dodržení četnosti sečení je stanovena na částku 1 4.35 170,- Kč bez

DPH/ rok (1.736. 555,70 Kč s DPH), tj za dobu účinnosti této smlouvy ve výši 4.305. 510,— Kč bez DPH

(5.209.667, 10 Kč včetně DPH).

2. Jednotkové ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou bez DPH. Tyto ceny byly dohodnuty jako ceny

nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti této smlouvy.

3. V jednotkových cenách jsou zahrnuty veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné

k provedení celého díla v rozsahu čl. IH. této smlouvy.

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné

pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádně a úplné plnění předmětu smlouvy.

Součástí cenyjsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník,

o nich vědět měl nebo mohl vědět.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti

změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. 0 této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

7. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady kprovedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně

se seznámil se stavem pozemků a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat,

a uvědomuje si, že na pozděj ší námitky na vzniklé překážky při údržbě, které by měly viiv na navýšení

ceny, nebude brán zřetel.

čl. VI.

Termín plnění

Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven na:

0 04/2019 — 11/2019

. 04/2020 — 11/2020

a 04/2021 — 11/2021

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“),

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana

povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) čislo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,

0) předmět smlouvy, jeho přesnou Specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůta splatnosti faktury,

Í) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,
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% Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IC a DIC obj ednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) označení útvaru, který případ likviduje.

4. Veškeré provedené a předané práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli vždy

nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek (oceněný

dle jednotkových cen zhotovitele). Následně do deseti pracovních dnů po odsouhlasení prací

a dodávek objednatelem vystaví zhotovitel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis

provedených prací a dodávek Bez tohoto soupisu je faktura za provedené práce neplatná

a objednatel nemá povinnost předloženou fakturu uhradit.

S. Po předání díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel daňový doklad dle zákona o DPH a objednatel

ji zaplatí do 14 dnů pojejím doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro druhou smluvní stranu,

i pro objednatele, při placení jiných plateb (úroků z prodlení, "smluvní polmty, náhrady škody, apod.).

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl,

je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně

bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.

8. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako d0poručené psaní

prostřednictvím pošty.

9. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přistup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.

10. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet příslušného finančního úřadu dle § 10921 zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. Vlll.

Provádění díla

1. Práce pro objednatele provádí zhotovitel na svůj náklad a riziko.

2. Zhotovitel odpovídá phiě za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v souvislosti s prováděním prací.

Zavazuje se také dodržovat hygienické předpisy, předpisy a návody na používání strojů, nářadí

a zařízení.

3. Veškeré 'odborné práce musí vykonávat zaměstnanci mající příslušnou kvalifikaci. Objednatel může

požadovat doložení dokladů o kvalifikaci.

4. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a požární

předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky týkající se jeho činnosti pro objednatele. Pokud porušením těchto

předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Pokud objednavatel svou
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

kontrolní činností zjistí opakovaně, tj. dva po sobě následující měsíce, porušení těchto předpisů,

je oprávněn odstoupit od smlouvy.

5. Veškeré materiály pro provádění prací pro objednatele je zhotovitel povinen zajistit proti poškození

a krádeží. Pokud porušením této povinnosti vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Objednatel není povinen pro účely výkonu práce ve správním obvodu města Ostrava zajistit zhotoviteli

skladovací prostory.

6. Pokud činností zhotovitele nebo neplněním podmínek ustanovení této smlouvy dojde ke způsobení

škody objednateli nebo jinému subjektu ať již znedbalosti nebo úmyslně, je zhotovitel povinen bez

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, poskytnout objednateli finanční

kompenzaci. Veškeré náklady s tím spoj ené nese zhotovitel.

7 . Zhotovitel provádí práce pro objednatele v celém území podle článku III. této smlouvy.

8. Zhotovitel neprodleně provede samostatně práce k odstranění nebezpečí ohrožení života či zdraví osob

nebo vzniku škody, vznikne-li toto nebezpečí v zeleni, včetně její vybavenosti ve vlastnictví či správě

objednatele. O provedených nezbytných opatřeních a provedených pracích informuje objednatele bez

zbytečného odkladu. Objednatel pak určí další postup prací.

čl. IX.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá plně za škody jím způsobené, jakož i třetím osobám v souvislosti splněním

předmětu díla, s výkonem prováděných prací nebo porušením povinností dle této smlouvy a zavazuje

seje objednateli nahradit. Uhrazení a odstranění následku škody nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit

případné sankce udělené objednateli v souvislosti s údržbou zeleně.

2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému, odbornému a kvalitnímu provedení díla - činnosti a nese odpovědnost

za to, že dílo bude provedeno dle pokynů objednatele.

3. Vpřípadě zjištěných vad díla se zhotovitel zavazuje kodstranění vad díla na své náklady,

a to nejpozději do 2 dnů od uplatnění reklamace objednatelem.

čl. X.

Pojištění dila

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti, včetně možných škod

zaměstnanců zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit

objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (včetně všech příslušných pojistných

podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu,

kterou může svou činnosti nebo nečinnosti způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy

objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná

smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného

a musí být uzavřena s pojišťovací společností Oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území

České republiky. Pojištění musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění

odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s prováděním díla objednateli

či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu zpodnikatelské společnosti ve výši odpovídající

pojistné částce 1.500.000,- Kč, s územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí zhotovitele

max. 10%.

2. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, případně pojištění, bude udržováno v platnosti a účinnosti

po celou dobu trvání této smlouvy.

3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

ěl. XI.

Smluvní pokuty a úroky z prodleni

1. Za nedodržení ustanovení čl. III. odst. 5. a 6. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se zahájením údržby.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý

i započatý den prodleni s odstraněním vad díla dle čl. IX. odst. 3 této smlouvy.

3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění ana tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému Se smluvní pokuta vztahuje.

4. Smluvní pokutyje objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v-v'

O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 105/6/19 ze dne 30. ledna 2019,

kterým bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy o dílo pod názvem „Zajištění údržby veřejné zeleně

v období let 2019 až 2021 na území městského obvodu Radvanice a Bartovice, část 1 — sečení pozemků

VSC

a silniční zelene v souladu s ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném

znění.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978

odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.

4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. V. odst. 6 této smlouvy) mohou

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

7. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 10-ti denní výpovědní dobou, která začíná

běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu této

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nícotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne,

či jinak znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením této smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto v této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly

a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv vtísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas

se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně Všech případných osobních údajů ve smlouvě

uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice

www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených

statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, & to včetně všech jejich

případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Nedílnou součástí této smlouvyjsou:

Příloha č. 1 — seznam pozemků pro údržbu

Příloha č. 2 — seznam silniční zeleně Bartovice

Příloha č. 3 — seznam silniční zeleně Radvanice

V Ostravě dne ....................... V Ostravě dne

 

Bc. Aleš Boháč, MBA

starosta

8/8

13 -DZ- 2mg z,. 3.201?
........................
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Příloha č. 2

Seznam silnlční zeleně Bartowce

Název ulice Výměra v m2

Bartovická 6 260

Březová 4 440

Klaklova 200

K Rybníkům 560

K Pískovně 440

Ke Studánce 260

Lejskova 325

Majovského 788

Maryčky Magdonové 1 400

Mezní 776

Myslivecká 140

Na Okraji 1 024

Na Pasekách 880 - část po dům č.p. 695

Na Stezce 360

Na Výsluní 75

Nad Lučinou 1 738

Paškova 2 882

Pod Bažantnicí 800 - kolem chodníku a nového chodniku ve svahu

Pod Březinkou 100

Pod Tratí 340

Potoční 1 232

Radova 632

Sousedská 60

Stranou 1 00

Těšínská 950

U Důlňáku 4 568

U Lesíka 580

U Potoka 350

U Pramenů 100

U Samoobsluhy 37

U Statku 4 981

Ujezdní l 73 O

Večerkova 230

Za Ještěrkou 180

Za Šachtou 262

Za školkou 2 895

Zahrádkářů 90

Senovská 3 250 -jen kolem chodníku

 

Silniční zeleň Bartovice celkem: 46 015 m2



Příloha č. 3

Seznam silniční zeleně Radvanice

 

Název ulice Výměra v m2

Artézská 100

Báňská 300

Batorova 800

Bučinská 900

Budovcova 550

Čapkova 2 500 podél chodniku od malého kruháče k LDN (vpravo) a

odbočka na starou cestu

Čechovova S25

Dalimilova 1 850

Dopravní 250

Durčákova 900

Dvořáčkova 700

Haškova 105

Holešova 250

Horácká 21 0

Hraniční 175

Hranečník 1 300 - část vpravo od zastávky MHD ve směru na Ostravu a

část od Těšínské ke hřbitovu

Hutní 350

Hviezdoslavova 200

Hvězdná 1 242

Chodounského 320

Jiskrova 200

Karvinská ] 250

Kálalova 950

Kopcovecká 760

Kozácká 1 10

Krištofova 240

Křístkova 442

Křivecká 207

Kubečkova 1 334

Ke Studánce 300

Lihovarská 410 - kolem chodniku po pravé straně od rondelu

Lipinská 820

Linkova 200

Ludvíkova 440 + 420 - část kolem lesa od ul. Rohova a pak od ul. Haškova po

ul. Rohovou

Menšíkova 350

Mikšova 220

Návrší 200

Na Hrázkách 1 740

Na Odbočce 140

Na Kopci 429

Na Ostří 680

Na Sedmém 620

Na §vahu 50

Na Stépnicir 140

Nad Hutěmi 250

Nad Kaplí 200

Nad Obcí 240

Paculova 21

Pastrňákova 3 428

Pátova 612

Pikartská 100 - odbočka z hlavní k domům (před vjezdem do lesa)

Pod Kaplí 700

Podlesní 750  



Podvrší

Poláškova

Pošepného

Pražanova

Přední

Ráčkova

Radvanova

Rohova

Rokycanova

Stařešinská

Stromského

Světlá

Ščerbovského

Šmídova

Šporovnická

Táborská

Těžní

Těšínská

Trnkovecká

Tomicova

Třanovského

Třeneckého

Turgeněvova

U Lípy

U Rybníka

U Stavisek

U Výhybky

Úvozní

Vardasova

V Osadě

Výzkumná

Zadní

240

1 550

700

50

564

451

450

800

260

40

115

215

390

100 - u točny

900

450

2 325

4 890 - kolem chodníků až do Bartovic + točna MHD u

Ještěrky

1 000 - jen v místech chodníku po obou stranách

240

700

650

2 628

600

163

2 900

330

20

880

74

1 000

100

Příloha č. 3

 

Silniční zeleň Radvanice celkem: 58 255 m2
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Příloha č. 1 smlouvy

Údržba ploch zeleně Radvanice a Bartovice

Seznam ploch Bartovice

 

výměra m2 četnost seče Dopis lokalitv

1848 1 087 3 x ročně svah u hlukové stěny (uLU Důlňáku)

1891 894 3 x ročně svah u podjezdu

1739 500 3 x ročně svah utoku od Šenovské před podjezdem

1603/3 220 3 x ročně kolem parkoviště u Čavojské

1627/1, 1627/3, 1627/4 * 3 103 3 x ročně u van Gansewinklu

1761 3 045 3 x ročně u pekárny

1568/2 200 3 x ročně kolem plotu u zastávky gu pekárny)

1555, 1556, 1557 1 736 3 x ročně kolem trafostanice u ul. Senovská

1442/6, 1442/ 19, 202 3 x ročně , pás zeleně podél ul. Nad Lučinou

164/2, 169/2, 193/3, 194 5 818 3 x ročně ul. Za Ještěrkou naproti ozrav. centra

963 1 565 3 x ročně ul. Radová

413/1, 414, 416, 417 3 686 3 x ročně zahrada Těšínská x Klaklova

392/1 1 200 3 x ročně svahy po obou stranách Klaklova x

Těšínská u zahrady

1093. 1094 * 3 500 3 x ročně ul. U Lesíka (části)
 

Celkem Bartovice — 3 seče 26 756 m2 (z toho 3 681 m2 sečení ve svahu)

893/3 650 4 x ročně točna autobusu na ul. Těšínská

1668/4 1 194 4 x ročně Konečná 38 ul. U Důlňáku

1965 2 500 4 x ročně cyklo odpočívárna ul. U Důlňáku

1326 608 4 x ročně kolem kapličky V Bartovicích
 

Celkem Bartovice — 4 seče 4 952 m2

621/2, 624 3 045 5 )( ročně pozemky za společenským domem

633/15 1 696 5 x ročně pozemek u DPS

208/2, 229/2, 1 000 5 x ročně Areál ozdrav.vcentra Ještěrka

1353, 1354 a 1355 5 300 5 x ročně parčík před ZS Bartovice
 

Celkem Bartovice — 5 sečí 11 041 m2

Seznam ploch Radvanice

 

výměra—nů četnost seče Dopis lokality

část 799/3 80 3 x ročně spojnice ul. Světlá a Radvanická

části 2632, 2633, 2601 4 698 3 x ročně ul. Přední (u Sasynů)

508 3 975 3 x ročně pod lesem na ul. Výzkumná

585/1, 584/3 1 128 3 x ročně pozemky ul. Turgeněvova

1104/1 41 432 3 x ročně sad na ul. Třeneckého (od RPG)

1095, 1104/2, 3267/21 3 735 3 x ročně Sporovnice (za ulicí Třeneckého)

1043, 1049,1055, 1056/1, 1056/2,1056/3,1056/4,1056/5 v

24 296 3 x ročně sad na ul. Sporovnická

2875/2, 2875/4, 2875/5, 2875/6, 2875/7, 2876/3, 2876/4, 2876/5, 2876/6, 2876/8, 2876/9 a 2876/10 *

' 12 515 3 x ročně biokoridor (vykoupené pozemky)

273 0/1 2 000 3 x ročně zahrada na Těšínské (část)

3155/1 1 050 3 x ročně svahy ul. Ludvíkova x Ráčkova

924/1, 913/1 1 600 3 x ročně u garáží ul. Kozáoká (Kamčatka)

990 1 683 3 x ročně kolem lesa ul. Ludvíkova x Do Údolí

2027/1 1 500 3 x ročně Garáže Na Hrázkách

2127 501 3 x ročně svah pod Peny

690/2 800 3 x ročně kolem garáží Radvanická

790/104, 790/105, 790/106, 790/108, 790/109, 790/110, 790/111, 790/112, 790/113, 790/114,790/116,

790/117, 790/1 18 917 3 x ročně pás zeleně mezi ploty FD a Capkovou

782/25 439 3 x ročně spoinice ul. Čapkova & Poláškova
 

Celkem Radvanice - 3 seče: 102 349 m2 (z toho 1551 m2 sečení ve svahu)  



2167/70, 2182/2, 2182/18, 2182/17, 2182/3

4 021 4 X ročně

2148/10 429 4 x ročně

2214/1 483 4 X ročně

198/13 481 4xročnč

318, 320/1 5 295 4 X ročně

476 1 252 4 X ročně

3226 2 801 4 X ročně

3268/1, 3266/1 434 4 x ročně

730/11,730/12 18334 4xročně

3268/5 520 4 X ročně

521 130 4 X ročně

798/79 76 4 x ročně

Příloha č. l s

 

pozemky kolem plotu u BASTRA

pozemek u plotu HBZS

pozemek u Senovské — výběh koní

u Seyové

ul. Kubečkova (svah po sanaci)

ul.Výzkumna (zahrada u RD oploc. )

pozemek ul Ujezdní X Na Ostří

pás mezi oplocením a chodníkem

Radvanická x Capkova

parkoviště Poláškova

pás mezi polem a chodníkem

Radvanická

pás zeleně Radvanická x Pikardská

pás zeleně vpravo u plotu na spojnici

ul. Radvanické a ul. V Osadě

3239/3, 3239/4, 3239/5, 3239/7, 3239/8, 3239/9, 3239/10, 3239/17, 3239/21

5 235 4 X ročně pás zeleně podél ul. Karvinská

 

3265/14 7 399 4 X ročně pás zeleně š. 6 m poděl ul. Těšínská

656, 655, 654/1 5 540 4 x ročně rybník Volný

3111, 3112, 3114,3115,3116 3 928 4xročně pozemkyu domu točna na ul.

Smídova

3239/11, 3277/14 800 4 x ročně garáže Čapkova

792/22 1 052 4 X ročně finské domky

3265/12, 3265/ 14, 2028/1 6 414 4 X ročně plochy u velkého rondelu

1755, 1756, 1757. 3265/13(části) 1 050 4 X ročně pozemky za velkým kruháčem vlevo

Celkem Radvanice 4 seče: 65 674 m2 (z toho 5 295 m2 sečení ve svahu)

798/4 951 5 X ročně křižovatka ul. Radvanická a

Dopravní (u finských domků)

2075/7, 3276/3, 3276/4, 3 000 5 x ročně Nová cyklostezka za Farmosem

372, 376* 2 426 5 x ročně plochy po demolici Trnkovecká

271/1 261 5 X ročně kolem plotu Pátova X Úvozní

260/1. 260/6, 262/2. 262/4 6 099 5 x ročně

Celkem Radvanice 5 sečí: 12 737 1112

785/1, 690/1, 726 14 480 6 X ročně

kolem bvtovek Patova

bytovky Radvanická

1164/29, 1164/21,1165/1,1164/30,1164/6l,1170,1169/1,1166, 1182,ll79,1173,1183, 1184,

1178,1175,1174 21356 6 xročně

126/1, 127, 128/1 1 972 6 x ročně

1266 a 1267 1 938 6 x ročně

  
Celkem Radvanice 6 sečí: 39 746 m2

údržba za ZS bude zahá'ena na základě odnětu zadavatele a to až o z řístu nění loch občanům

bytovky Rokycanova, Revírní,

bytovky Trnkovecká

kolem hřiště za ZS Vrchlického

* U pozemků takto označených se připouští údržba formou mulčování.

U ostatních pozemků je požadováno sečení se sběrem posečené trávy.

 


