
Smlouva o dílo 
Číslo smlouvy: 2022-02 

 

Rizikové kácení Choceň 

 
kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely   
 
 

Zahrada Harta spol. s r.o.   
Se sídlem: Voštice 129, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Kr. soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 26618 
IČ:   28774990 
DIČ:   CZ28774990 
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK. 
Číslo účtu:   7315184184/5500 
Zastoupen:   Luďkem Hojným – jednatelem společnosti 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  Luděk Hojný 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:  Luděk Hojný, tel: 731518418,  

email: info@zahradaharta.cz 
  

(dále jen „dodavatel“) 
 

a  
 
OBEC Provodov-Šonov 
Se sídlem Šonov 134, 549 08 Provodov-Šonov 
IČ: 00272957, DIČ: --- 
zapsaná v obchodním rejstříku,  
Bankovní spojení:  KB Náchod 
Číslo účtu:   25825551/0100 
Email:                             starosta@provodovsonov.cz  
Zastoupená:    ing. Josefem Kulkem - starostou 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  ing. Josefem Kulkem 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:  Miroslav Říha, tel. 737 928 260 
 

(dále jen „objednatel“)  
 
 

Čl. I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY  

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v provedení plánu péče o stromy v obci Provodov-Šonov dle cenové nabídky ze dne 25.1.2022 
(dále jen „dílo“).  

2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu díla 
(jak je definována níže). 

 
Čl. II. 

DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v 
době plnění (jak je definována níže).  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zavazuje se opatřit vše, co je zapotřebí k 
provedení díla podle této smlouvy.  

3. Kácení havarijních stromů bude prováděno postupným odřezáváním a slaňováním odříznutých 
kmenů.  

mailto:starosta@provodovsonov.cz


     
Čl. III. 

CENA DÍLA  

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu 
v celkové výši 232.010,- Kč bez DPH (dále jen „cena“). DPH 21 % činí: 48.722,10 Kč.  

Celková cena včetně DPH činí: 280.732,10 Kč.  

2. Cena za dílo uvedená předchozím odstavci je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si 
ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta 
v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její 
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani 
jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či 
obecně závazných právních předpisů povinen.  

3. Cena je splatná do 10. dní od převzetí díla objednatelem, a to bezhotovostním převodem na 
výše v záhlaví uvedený bankovní účet zhotovitele.  

 
Čl. IV. 

DOBA PLNĚNÍ  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou do 30.4.2022 (dále jen „doba 
plnění“).  

 
Čl. V. 

VLASTNICKÉ PRÁVO  

1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku.  

2. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. 
Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem 
díla. 

 
Čl. VI. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

1. Nejpozději do 5 dnů po dokončení provádění díla, nejpozději však v poslední den doby plnění, 
vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla.  

2. Objednatel převezme provedené dílo v místě sídla zhotovitele/objednatele do 5 dnů od 
doručení písemného oznámení zhotovitele o dokončení provádění dílo.  

3. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší 
smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady 
objednatele.  

4. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné 
listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.  

 
 

Čl. VII. 
POVINNOSTI ZHOTOVITELE  

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.  

2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na 
vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný 
stav prováděného díla.  

 

 
Čl. VIII. 

POVINNOSTI OBJEDNATELE  

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.  

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této 
smlouvy.  



Čl. IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.  

3. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom originále.  

5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany 
této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy 
dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či 
nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto 
nahrazovaného ustanovení.  

6. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3) občanského zákoníku, s dodatkem 
nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření 
této smlouvy.  

7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o registru smluv. Smlouvu v souladu s tímto zákonem zveřejní Objednatel.   

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
na důkaz čehož připojují své podpisy.  

 
 
 
Provodov-Šonov dne 16.2.2022                                        Ve Vysokém Mýtě dne 16.2.2022 
 
 Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
…………………………………..        ………………………………… 
            Ing. Josef Kulek                                                              Luděk Hojný 
                starosta                                                                                  jednatel  

      OBEC Provodov-Šonov                                                          Zahrady Harta s.r.o. 
 
 
 


