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Naše čj.: MUSP 132149/2019
Naše sp. zn.: 124776/2019 MJP/EVNA

NÁVRH SMLOUVY o manipulaci s osobními vozidly
kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní strany
Město Šumperk
Se sídlem
IČO:
Zastoupené

nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
303461
Mgr. Tomášem Spurným, starostou města

dále jen „objednatel“
a
………………………………………………………….
Se sídlem

…………………………………………..

IČO:

…………………………………………..

Bankovní spojení:

……………………………………………

Č.ú.

……………………………………………

Tel:

……………………………………………

dále jen „provozovatel“
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je zajištění provádění manipulace s osobními vozidly do celkové
hmotnosti 3,5 t na území města Šumperka v rámci jarního čištění komunikací a parkovišť
v období cca od března do května daného kalendářního roku.
2. Předmětem této smlouvy je dále stanovení podmínek a rozsahu spolupráce smluvních stran
při zajištění provádění manipulace s osobními vozidly.
3. Provádění manipulace s osobními vozidly se rozumí:
- přemístění osobního vozidla na nejbližší odstavnou plochu v případech, kdy při jarním
blokovém čištění komunikací a parkovišť na území města Šumperka vlastník vozidla
neuposlechne rozhodnutí silničního správního úřadu o dočasném zákazu stání silničních
vozidel podle § 19b odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích; o
přemístění rozhoduje referent – technik oddělení komunálních služeb, odboru
majetkoprávního Městského úřadu Šumperk.

II.
Práva a povinnosti provozovatele
1. Provozovatel výslovně prohlašuje, že disponuje vhodnou odtahovou a další potřebnou
technikou, zejména pak speciálním odtahovým vozidlem pro požadovanou max. hmotnost
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

odtahovaných vozidel, vybavené hydraulickou rukou plus speciálními přípravky na odtahy
a přemisťování vozidel a že je oprávněn provozovat odtahovou službu, tj. silniční
motorovou dopravu nákladní, což výslovně potvrzuje podpisem této smlouvy a dokládá
živnostenským oprávněním.
Provozovatel se zavazuje provádět přemisťování osobních vozidel na území města
Šumperka na základě požadavku objednatele, zejména v souladu s harmonogramem
čištění komunikací a parkovišť, který se zavazuje objednatel před zahájením prací předat
provozovateli.
Provozovatel je povinen při přemisťování osobních vozidel dodržovat příslušné právní
předpisy, zejména zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, respektovat pokyny Policie ČR a Městské
policie Šumperk.
Při provádění přemisťování osobních vozidel je provozovatel povinen počínat si šetrně
s péčí řádného hospodáře tak, aby nedošlo k poškození odtahovaného vozidla nebo ke
vzniku jiné škody. Provozovatel odpovídá za škodu, kterou při plnění této smlouvy způsobí
objednateli nebo třetí osobě.
Provozovatel se zavazuje a prohlašuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít
uzavřenou platnou pojistnou smlouvu na krytí odpovědnosti za škody způsobené svou
činností při plnění této smlouvy a na krytí dalších rizik vyplývajících z předmětu této
smlouvy.
Provozovatel je povinen umístit odtažené osobní vozidlo na nejbližší odstavnou plochu.
Provozovatel je povinen po přemístění osobního vozidla provést zápis do „Protokolu o
manipulaci s motorovým vozidlem“ (dále jen „protokol“), který bude mít k dispozici technik
veřejných komunikací oddělení komunálních služeb, odboru majetkoprávního, Městského
úřadu Šumperk. Vzor protokolu je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

III.
Práva a povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen zajistit provozovateli součinnost Městské policie Šumperk
v takovém rozsahu, aby umožňovala provozovateli řádné plnění jeho povinností dle článku
II. této smlouvy.
IV.
Cena a její splatnost
1. Objednatel se zavazuje zaplatit provozovateli za plnění podle článku I. bod 3 této smlouvy
cenu za 1 hodinu ve výši …………….…………bez DPH, cena včetně 21 % DPH je ve výši
……………………………. Kč.
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné
a úplné provedení předmětu této smlouvy.
3. Provozovatel po celou dobu účinnosti této smlouvy garantuje objednateli neměnnost
nabídnuté ceny.
4. Při provádění jarního blokového čištění komunikací a parkovišť bude odtahové vozidlo
přistaveno každý den po dobu 4 hod. dle harmonogramu čištění komunikací a parkovišť
na stanovené místo a ve stanovený čas a provozovatel bude účtovat 4 hodiny výkonu
odtahového vozidla bez ohledu na počet odtažených vozidel. V případě prodloužení doby
výkonu odtahu vozidel, bude tato skutečnost projednána se zástupcem objednatele,
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5.

6.
7.
8.

technikem oddělení komunálních služeb, odboru majetkoprávního Městského úřadu
Šumperk.
Cenu za službu bude objednatel hradit na základě daňového dokladu (faktury) doručené
objednateli. Provozovatel vystaví fakturu vždy za uplynulý týden plnění předmětu této
smlouvy s tím, že faktura bude obsahovat rozpis dní a hodin, kdy byl proveden odtah a
evidenci odtažených vozidel uvedením typu vozidla a registrační značky odtaženého
vozidla.
Faktura je splatná do 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli, a to převodem na účet
provozovatele.
Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č.
235/2004 Sb. v platném znění.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu provozovateli až do data její splatnosti, jestliže
obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a
doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Provozovatel je povinen
fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
V.
Doba trvání smlouvy

1. Smlouva v tomto znění se uzavírá na dobu určitou, a to od 01.03.2020 do 29.02.2024.
2. Smlouva může být oběma smluvními stranami ukončena výpovědí bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď smluvní straně doručena. Po dobu trvání výpovědní lhůty jsou obě
smluvní strany povinny zajistit plnění podmínek smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy z důvodu závažného či
opakovaného porušení povinností, které byly stanoveny touto smlouvou ze strany
provozovatele. Za závažné porušení se považuje nepřistavení odtahového vozidla
v termínu daném harmonogramem čištění komunikací a parkovišť.
4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, že provozovatel ztratil oprávnění
k činnosti, jež je předmětem této smlouvy.
5. Provozovatel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany
objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti.
6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají ve shora uvedených případech dnem doručení
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této
smlouvy.
7. Vzájemnou dohodou smluvních stran lze smlouvu zrušit kdykoliv.
VI.
Sankce
1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen
zaplatit provozovateli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení.
2. V případě prodlení provozovatele v poskytování plnění dle této smlouvy je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé nepřistavení odtahového vozidla
v termínu daném harmonogramem čištění komunikací a parkovišť.
3. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne
doručení příslušného vyúčtování.
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VII.
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně uvedené v této smlouvě, se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Změny, upřesnění nebo doplnění této
smlouvy lze platně provést pouze formou číslovaných, oboustranně podepsaných
písemných dodatků k této smlouvě.
2. Smlouva se uzavírá na základě schváleného usnesení RM č. …………ze dne………….
3. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost originálu, z nichž jedno
vyhotovení obdrží provozovatel a dvě vyhotovení objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace
a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na
internetových stránkách, úřední desce apod.
5. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyla ujednána
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují
své vlastnoruční podpisy.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.
Příloha: Protokol o manipulaci se silničním vozidlem
V Šumperku dne

…………………………………………..
Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
objednatel
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…………………………………………
provozovatel

