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MĚSTO Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené starostou Michalem Šmardou
iČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.účtu pro vystavené faktury: 1224751/0100
č.účmpro prodej kameniva: 19-1224751/0100
(dáleJen „příkazce‘)

a

2. TS služby s.r.o.
se sídlem Soškova 1346, 59231 Nové Město na Moravě
zastoupené jednatelem Ing. Františkem Laštovičkou,

IC: 25509187
DIČ: CZ25509187
bankovní spojeni: Komerční banka, as., pobočka Žd‘ár nad Sázavou
číslo účtu: 27—1295630257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn.: C 28680
Mále Jen „příkazník‘)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 1746 odst. 2 a násl. ve spojeni s ust.
2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto

SMLOUVU
o obstarání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje

kameniva

ČLI
Preambule - cil smlouvy

Dle 18 odst. I písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů
(dále též „zákon o veřejných zakázkách“), není zadavatel povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné
zakázky, jestliže jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému
zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného
zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná
majetková práva v určité osobě, zejména pokud disponuje sám veškerými hlasovacími právy
plynoucími z účasti v takové osobě, nebo pokud taková osoba má právo hospodařit s majetkem
veřejného zadavatele, nemá vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad
hospodařením takové osoby.
Příkazník je obchodní společností, která byla založena příkazcem a ve kleré je příkazce jediným
společníkem, disponuje tedy sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v obchodní
společnosti. Současně příkazník vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch příkazce.
Na základě v‘Ýše uvedených skutečností příkazce postupoval při výběru příkazníka pro účely této
smlouvy na základě výše uvedené výjimky z působnosti zákona o veřejných zakázkách.

ČI.2.
Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je úplatné obstarávání správy městského kamenolomu na pozemcích a
s movitými věcmi uvedenými v příloze č. I této smlouvy, a to včetně všech příslušenství a



součástí (dále jen „Kamenolom“) a výkon některých práv a povinností soukromoprávních a
veřejnoprávních vztahů ke spravovanému Kamenolomu, a to v rozsabu daném touto smlouvou a
platnou právní úpravou.

2. Příkazník se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou, že bude zajišťovat zastupováni
příkazce ve věci zajištění realizace správy Kamenolomu ve vlastnictví Města Nového Města na
Moravě.

3. Správa Kamenolomu spočívá jak v právních jednáních příkazníka, týkajících se spravovaného
Kamenolomu jménem příkazce na jeho účet na základě plné moci (prodej kameniva), tak

v praktických činnostech, k nimž plné mocí není třeba. Příkazník je povinen neprodleně

informovat příkazce a vyžádat si jeho pokyny, resp. plnou moc, jestliže je to třeba k zabezpečení

výkonu práv a povinností správce, zejména je-li pokynů či plné moci zapotřebí k právním

jednáním jménem příkazce.

4. Prodej kameniva jménem a na účet města bude příkazník realizovat na základě Radou

města Nového Města na Moravě schváleného ceníku. Návrh ceníku je příkazník povinen
předložit pro každý příslušný kalendářní rok příkazci nejpozději do 15.11. předchozího

roku. Případné množstevní slevy a individuální kalkulace pro prodej kameniva jsou
v pravomoci příkazníka.

5. Prodej kameniva bude veden příkazníkem na serverech a v programovém vybavení příkazce
např. software pro pokladny a účetnictví zajišťujících prodej kameniva (GINIS). Příkazník bude
k programovému vybavení příkazce přistupovat vzdáleným přístupem ze své výpočetní techniky.

6. V rámci správy Kamenolomu vykonává příkazník veškeré činnosti, potřebné pro řádné
hospodařeni s Kamenolomem, a to zejména:

a. Příkazník zajisti plynule celoročně provozovnu rubaninou, ato formou trhacích prací.

b. Příkazník se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provádět pro příkazce
komplexní celoroční těžbu z rozvalu ve smyslu 32 odst. 4 Vyhl. CBU 26/89 Sb. v úplném
znění (zahrnuje rovněž prováděni skrývkových prací). ‚

Příkazník provede úpravu a zušlechťování rubaniny získané dobýváním ve smyslu Vyhl. CBU
5 1/1989 Sb. v úplném znění.
Příkazník zajistí provoz skládek takto získaných hotových výrobků ajejich expedici a prodej.
Cinnost bude spočívat v těžbě rubaniny z rozvalu clonového odstřelu rypadlem a jeho
nakládce na nákladní nebo speciální automobily pro odvoz k dalšímu zpracování na
technologické lince, příp. k přímé expedici.

c. Příkazník se zavazuje, že zajistí personální opatření tak, aby byly naplněny požadavky
Horního zákona č. 44/1988 Sb. a souvisejících předpisů včetně provozu vyhrazených
technických zařízení, trhacích prací a kontrolní činnosti (závodní lomu, technický dozor,
předáci). Pro naplnění požadavků Horního zákona příkazník zajisti výkon ajmenuje osoby pro
profese s níže uvedenou zodpovědnosti:

závodní lomu
- zpracováni technologického postupu pro těžbu z rozvalu ajeho řízení
- analýzu rizik, spojených s činností dle dokumentace
- schválení technologického postupu pro těžbu z rozvalu
- zajištěni dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků obsluhy, údržby a technického

dozoru
- kontrolu dodržování ustanovení tohoto technologického postupu
- ohlašování nasazení nového typu stroje bezpečnostnímu technikovi

strojní technik závodu (pracovník pro řízení strojní dopravy)
- vytvoření materiálních podmínek k provádění údržby těžebních strojů a dopravních
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prostředkú
- provádění kontrol zkoušek zařízení dle Vyhl. 392/2003 Sb., pokud používaná zařízení této

vyhlášce podléhají
- kontrolu prováděni údržby zařízení (těžební stroje a dopravní prostředky) a vedení

záznamů Q jejím prováděni
- povolení používání strojů kjiným účelům, než jsou určena (nesmí být v rozporu

s návodem výrobce)
- plnění ostatních povinností, daných touto dokumentací, pokud tyto povinnosti nejsou

dokumentací upraveny

směnový technik lomu
- prokazatelné seznámení pracovníků s technologickým postupem a místními podmínkami

na pracovišti

- posouzení stability plošiny řezu a příp. nařízení zvětšení Šíře pracovní plošiny a příp.

dočasnou úpravu technologického postupu

- zastaveni těžby metodou podkopu při zjištění nepříznivých podmínek, zejména nestability

rozvalu a těžební stěny nad pracovní plošinou rypadla

- kontrolu dodržování ustanoveni technologického postupu

- určení dopravních cest a podmínek pro dopravu dobývacích a nakládacích strojů a stirn

spojené průkazné seznámení dotčených pracovníků

- vytvoření personálních a technických podmínek k provádění údržby těžebních strojů

a dopravních prostředků
- ohlašování změny báňsko-technických podmínek dobývání závodnímu lomu a

bezpečnostnímu technikovi
- provádění týdenních prohlídek pracoviště těžební skupiny (v rámci týdenní prohlídky

lomu)

předák — směnový technik (při nepřítomností vedoucího lomu přebírá jeho shora uvedené

povinnosti)
- řízeni těžebních prací ajejich provádění v souladu s horními předpisy, zejména

Vyhl. 26/89 Sb. v úplném zněni
- řízení prací spojených s čištěním lomového plata a řezů, včetně jejich pat

- určeni způsobu signalizace, pokud není přímo stanoveno Technologickým postupem

pro povrchové dobýváni
- řízení prací údržby strojů a vozidel, včetně zabezpečení strojů při provádění údržby

a oprav
- prováděni směnových prohlídek pracoviště

řidič — strojník rypadla
- realizaci těžebních prací v souladu s horními předpisy a všeobecně platnými pravidly

bezpečnosti práce
- třídění rubaniny a odkládání nadměrných kusů tak, aby pokud možno veškerá naložená

rubanina mohla být zpracována v drtiči bez nutnosti uvolňování nadměrných kusů

v podavači
- odkládání nadměrných kusů rubaniny tak, aby mohly být bezpečně sekundárně rozpojeny

- pořádek na svém pracovišti
- nárokování shrnování lomového plata
- provádění, respektive nárokování údržby rypadla ve lhůtách stanovených provozní

dokumentací (pokyny pro obsluhu a údržbu, návod od výrobce)

- zastaveni pracoviště a uvědomění předáka a příp. řidiče nákladního vozidla při zjištění

nebezpečných stavů, ohrožujících bezpečnost práce a majetku (zejména vznik převisů

v rozvalu)
- ohlášeni nálezu neexplodovaných trhavin v rozvalu

- řádné dotěžení celého rozvalu včetně základního očištění pat lomové stěny a očištění řezu

- vedení záznamů o provozu a údržbě strojů

řidič - strojník expedičního nakladače
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- nakládka hotových výrobků ze skládek
- udržování čistoty a sjízdnosti dopravních cest
- úprava skládek hotových výrobků
- shrnování lomového plata

d. Pro jednotlivé pracovníky profesí uvedených shora zajistí příkazník školeni a přezkušováni

dle platných právních předpisů a dokumentace organizace (stanovení kvalifikačních

předpokladů, osnovy školeni, doby zácviku a způsobu zkoušek a lhůt opakováni školeni).
Příkazník je povinen zpracovávat a průběžně aktualizovat dokumentace organizace zajišťující

řádný provoz Kamenolomu.

e. Příkazník bude za podmínek uvedených v této smlouvě provádět pro příkazce expedici a
prodej vyrobeného kameniva z rozvalu.

f. Příkazník se zavazuje, že zajisti pro příkazce pravidelný dohled nad dodržováním pravidel pro
zajištění BOZP dle ustanoveni Horního zákona a souvisejících předpisů, pokud Horni zákon a
související předpisy nestanoví jinak (bezp. opatřeni, kontroly ohrazeni lomu a dodržování
dopravních pravidel).

g. V Kamenolomu hospodaří v souladu s platnou legislativou — především se zákonem č.
244/1988 Sb., horní zákon, v platném znění.

h. Prodej kameniva realizuje jménem ana účet příkazce na základě plné moci, která je přílohou

Č. 2 a nedílnou součásti této smlouvy.

i. Připravuje a zajišťuje realizaci investičních akci a provozních akcí, vztahujících se

ke spravovanému KamenoLomu (rekonstrukce provozních objektů, rozšíření těžebního

prostoru, ...).

j. Čtvrtletně předkládá příkazci — vlastníku Kamenolomu písenmou „Zprávu o hospodaření“ a
předloží přehled prodaného kameniva i s odběrateli.

k. Dle pokynů příkazce provádí veškeré finanční operace vyplývající ze zajišťování správy
Kamenolomu, kromě dispozic s peněžním účtem.

I. V případě vzniklé pojistné události nebo škody na Kamenolomu připravuje podklady pro
uplatnění náhrady této škody a podklady pro veškerá další jednání s pojišťovnou, policií a
ostatními dotčenými osobami a tyto podklady neprodleně předává příkazci.

m. Zastupuje příkazce ve správních řízeních týkajících se Kamenolomu.

n. Zastupuje příkazce vjednání s orgány státní správy a třetími osobami při plnění dle této
smlouvy v rozsahu, vjakém není třeba plné moci a v rámci případného výslovného zmocnění.

o. Poskytuje příkazci, příp. jím pověřené osobě, veškeré podklady a informace pro potřeby
soudního řízení, v němž bude příkazce účastníkem, ajež bude souviset s Kamenolomem, ato
před zahájením tohoto soudního řízeni nebo v odůvodněných případech neprodleně po
zahájeni řízení.

p. Příkazník provede nebo zajistí i další činnosti neuvedené pod odstavci výše tohoto bodu, které
budou nutné k řádnému plnění dle této smlouvy nebo dle pokynů příkazce.

7. V rámci předmětu plnění dle této smlouvy, je příkazník povinen zajistit vždy také dodržení všech
bezpečnostních opatření, likvidaci všech odpadů vzniklých činností příkazníka.
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8. Pohledávky vzniklé z prodeje kameniva bude vymáhat příkazce na základě podkladů předaných
mu příkazníkem.

Čl.3
Odměna a cena za plnění

1. Příkazce poskytne příkazníkovi 72 jeho činnost uvedenou v či. 2 této smlouvy odměnu za správu
a cenu za plnění ve výši dle aktuálního ceníku příkazníka.

2. Výše odměny za správu a cena za služby, práce a dodávky uvedené v článku 2. této smlouvy bude
odpovídat jednotkovým cenám uvedeným v aktuálním ceníku příkazníka, který příkazce obdržel
od příkazníka při podpisu této smlouvy, a který může být valnou hromadou příkazníka
aktualizován nejvýše dvakrát ročně. Aktualizovaný ceník je příkazník povinen vždy předat
v písemné podobě příkazci nejdéle do 14 dnů po jeho schváleni valnou hromadou příkazníka
nejpozději však před zahájením provádění prací a dodávek za ceny dle aktualizovaného ceníku
příkazníka.

3. Celková částka za plnění dle této smlouvy v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout pro
žádnou organizaci rozpočtovanou částku dle schváleného rozpočtu příkazce na daný kalendářní
rok. V případě, že tomu nebude odpovídat vývoj nákladů na zajištění předmětu plnění je příkazník
povinen navrhnout a po dohodě s příkazcem realizovat příslušné kroky, aby výše uvedené
příkazník zajistil, a to včetně zpracování případného požadavku na rozpočtové opatření.

4. Přikaznikje povinen každoročně předložit příkazci podrobný návrh rozpočtu pro další rok, ato
v terminech a členěni podle požadavku příkazce (aktuální metodika a harmonogram přípravy
rozpočtu).

5. O výši a členční schváleného rozpočtu příkazce pro příslušný rok bude příkazce příkazníka
informovat do I 4-ti dnů od schválení rozpočtu. Obdobně to platí pro případné rozpočtové změny,

6. Za práce a dodávky, které nejsou zahrnuty v aktuálním ceníku příkazníka, budou ceny stanoveny
následovně;
- hodinovou sazbou ve výši dle aktuálního ceník-u příkazníka a skutečnými náklady na použitý

materiál, dodávky nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál, dodávky nebo stroje
příkazník doloží příslušnými fakturami. Pokud příkazce příkazníkovi prokáže. že ceny
použitého materiálu, dodávek nebo strojů stejné kvality jsou u jiných dodavatelů nižší, je
příkazník povinen do ocenění materiálu, dodávek nebo strojů zahrnout jednotkové ceny
stanovené příkazcem podle průzkumu trhu.

ČL4
Platební podmínky

I. Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi odměnu a cenu na základě daňových dokladů - faktur,
které bude příkazník vystavovat Ix měsíčně dle skutečně vykonaných prací vdaném měsíci.

2. Příkazník předloží příkazci fakturu v členění dle písemného pokynu příkazce prokazatelně
předaného příkazníkovi.

3. Příkazník předloží příkazci vždy do 5-tého dne následujícího měsíce fakturu za provedené práce.
Součástí této faktury bude soupis prací a dodávek provedených příkazníkem za účtované období.

4. V případě, že příkazci vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou
sankci vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn provést zápočet této částky na kteroukoliv faktum
příkazníka, po vyúčtování smluvní pokuty a doručení tohoto vyúčtováni příkazníkovi.
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5. Faktury musí mít náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména zákonem o dani z
přidané hodnoty.

6. Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplaceni fakturu, která neobsahuje
některou náLežitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty, nebo má jiné závady v obsahu.
Příkazník je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Celá lhůta běží znovu ode dne doručeni (odevzdání) opravné nebo nově vyhotovené faktury.

7. Splatnost faklurje stanovena na 21 dní ode dne jejího doručení příkazci.

Článek 5.
Doba plněni

I. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje od 1.1.2016. Smlouvu je možno ukončit
výpovědí bez udání důvodů s výpovědní dobou dvanácti měsíců. Výpovědní doba začíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

2. Prováděni jednotlivých prací je přikazce oprávněn kdykoli kontrolovat.

3. Pokud by stav předmětu, na kterém jsou práce prováděny, mohl způsobit nebezpečí ohrožení
zdraví či života osob nebo nebezpečí způsobení škody, je příkazník povinen zahájit práce na
odvrácení tohoto nebezpečí ihned. Pokud je nebezpečí ohrožení zdraví či života osob nebo
způsobení škody v souvislosti s předmětem plnění dle této smlouvy zjištěno příkazcem, je povinen
o něm neprodleně informovat příkazníka.

4. Pokud příkazník odvráceni nebezpečí nezajistí včas s důsledkem ohrožení zdraví či života osoba
vzniku škody, je příkazce oprávněn pověřitjinou odborně způsobilou osobu odvrácením tohoto
nebezpečí. V takovém případě je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši
10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Odstoupením od smlouvy a zaplacením smluvní pokuty
není dotčena povinnost příkazníka uhradit příkazci vzniklou škodu.

Článek 6.
Odpovědnost za vady

1. Provede-li jednotlivé služby a dodávky pro příkazníka jiná osoba, odpovídá příkazník za
provedení těchto služeb, jako byje prováděl sám.

2. V případě, že odběratel kameniva zjistí vadu plnění, kterou uplatní u příkazce, je příkazce
oprávněn postoupit nároky z uplatněné vady příkazníkovi, a to včetně administrace spojené
s uplatněnými vadami. Náklady s tímto spojené včetně případné náhrady škody nese příkazník.

3. V případě mimořádné události je příkazník povinen zahájit odstraňování škod vzniklých
v souvislosti s touto událostí na majetku příkazce spravovaném příkazníkem dle téro smlouvy
ihned.

Článek 7.
Smluvní pokuty a úroky z prodleni

I. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktury je příkazce povinen platit úroky z prodlení ve
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjaké
výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
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Článek 8.
Závěrečná ustanovení

I. Obsah této smlouvy lze měnit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, formou
chronologicky číslovaných dodatků.

2. Příkazce prohlašuje, že výběr příkazníka byl proveden v souladu s * 18 odst. I písm. e) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů.

3. Kontaktní osoby příkazníka ve věci této smlouvy je příkazník povinen písemně oznámit příkazci
nejpozději ke dni 31.12.2015 a současně je povinen zveřejnit kontaktní osoby pro styk s veřejností
dle této smlouvy na svých webových stránkách, a to k témuž datu.

4. Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Nového Města na Moravě č. 14 konané dne
5.10.2015 a schválena usnesením přijatým pod ě. 14/14 /RM/2015 programu.

5. Tato smlouva byla projednána a schválena Valnou hromadou příkazníka dne 5.10.2015.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dva stejnopisy a
příkazník jeden stejnopis.

7. Smluvní strany po přečteni této smlouvy shodně prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, a že
smlouva byla sepsána na základě pravdivých ůdajů a podle jejich pravé a svobodné vůle nikoli
vtísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou PříLohy:
1 — Seznam pozemků a movitých věcí
2—Plná moc

9. Podpisem této smlouvy příkazník potvrzuje, že pro řádné plnění této smlouvy má k dispozici
veškeré potřebné podnikové předpisy. a to z předchozího období provozu kamenolomu.

21 1D.
. s_

V Novém Městě na Moravě dne V Novém Mčstě na Moravě

TS služby ss.o.
Soškova 1346

592 32 Nové Město na Morava
566 39S SDO D!Č CZ25509157

Ing. František Laštovička
jednatel společnosd

Příkazce: Příkazník:

/

ľ

/

LC2
V

2
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Příloha č.1 ke smlouvě ze dne

Seznam pozemků a movitých věcí

1/pozemky (k.ú. Nové Město na Moravě)

p.č. 3730, 3731, 3732/1, 3732/3, 3732/4, 3723/2, 3722/2, 3723/3

2/ movité věci (k.ú. Nové Město na Moravě)

- sociální zařízení a šatny na pozemku p.č. 3730

- drtírna kamene a linka na pozemku p.č. 3731

- kancelář, buňky na pozemku p.č. 3 732/3



Příloha Č. 2 ke smlouvě ze dne

PLNÁ MOC
udělená podle ustanovení 441 a následujících zákona č. 89/20 12 Sb.. občanský zákoník

MĚSTO Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103. 592 3 1 Nové Město na Moravě
iČ: 00294900
zastoupené starostou Michalem Šmardou,
(dále Jen „zmocnitel‘)

a

TS služby s.r.o.
se sídlem Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené jednatelem Ing. Františkem Laštovičkou
iČ: 25509187
DIČ: CZ25509187
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spin.: C 28680
‘dále Jen „zn;oc,u!nec)

Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto p‘nou mocí níže podepsaného zmocněnce, aby jej
zastupoval ve všech technických a smluvních věcech souvisejících se zajištěním správy městského
Kamenolomu na základě

Smlouvy o obstarání správy městského kamenolomua zajištění výroby a
prodeje kameniva ze dne .Ih.2í

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony, přijímat doručované písemnosti a žádosti, provádět
veškeré úkony jménem ana účet zmocnitele přijednáních se správními orgány, a dalšími subjekty.

Právo podpisu smluv si vyhrazuje zmocnitel, vyjma přímého prodeje kameniva dle ust. či. 2 (Předmět
smlouvy) odst. 3. a 4. Smlouvy o obstarání správy městského Kamenolomu a zajištěni výroby a
prodeje kameniva ze dne .io-S

V Novém Městě na Moravě V Novém Městě na Moravě
dne dne

Za zmocnitele: Za zmocněnce:

Micha! Šmarda ln.František Laštovička
starosta jednatel společnosti


