
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
34. Rady města

konané dne 7.12.2020

Údržba zeleně a městského mobiliáře - Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě

Radě města je předkládán návrh na uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo uzavřené dne 27.10.2015 
mezi městem Nové Město na Moravě a TS službami s.r.o.. Předmětem dodatku je stanovení způsobu a termínu 
aktualizace příloh rámcové smlouvy.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření předloženého návrhu dodatku č. 1 k Rámové smlouvě uzavřené dne 27.10.2015 mezi smluvními 
stranami městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na 
Moravě, IČ: 00294900 (na straně "objednavatele") a TS služby s.r.o., se sídlem Soškova 1346, 592 31 
Nové Město na Moravě, IČ: 25509187 (na straně "zhotovitele"), jejímž předmětem je  stanoven způsob a 
termín aktualizace příloh rámcové smlouvy.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Ing. Andrea Kramárová

Vyjádření: Odbor investic a odbor správy majetku města doporučují dodatek č.1 k 
Rámcové smlouvě uzavřít.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Město Nově Město na Moravě má od 27.10.2015 uzavřenou s TS 
službami s.r.o., IČ: 25509187, rámcovou smlouvu o údržbě zelěně a 
městského mobiliáře. Součástí této smlouvy, která byla dne 5.10.2015 
projednána pod bodem č. 14/14/RM/2015 radou města, byly přílohy:
příloha č.1 - Plochy údržby travnatých ploch
příloha č.2 - Údržba živých plotů a keřů
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příloha č.3 - Soupis ploch záhonů - tato příloha pravděpodobně nebude
příloha č.4 - Soupis pískovišť
příloha č.5 - Soupis laviček
příloha č.6 - Soupis sportovišť, dětských hřišť a herních prvků.
Na základě této rámcové smlouvy jsou v převážné většině prací na 
údržbě zeleně, hřištích, sportovištích a mobiliáři prováděny standardně v 
průběhu daného roku TS službami s.r.o.

Vzhledem k tomu, že od uzavření této rámcové smlouvy došlo v 
rámci obsahu a předmětu příloh  č. 1 - 6 k některým změnám 
týkajících se udržovaných pozemků udržovaných travních plot, 
živých plotů a keřů či soupis pískovišť, parkových laviček a 
sportovišť, je třeba tyto přílohy v případě jejich změny 
rozsahu aktualizovat. Aktualizaci příloh rámcové smlouvy navrhujeme 
řešit uzavřením dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o údržbě zeleně a 
městského mobiliáře s tím, že na základě tohoto uzavřeného dodatku 
budou přílohy  průběžně aktualizovány a to v návaznosti na Ceník 
zhotovitele vždy k 1.1. každého roku. Aktualizované přílohy, za 
podmínky, že v jejich rozsahu došlo za poslední období (rok) ke 
změně, si smluvní strany vzájemně předají vždy nejpozději do 15. ledna 
příslušného kalendářního roku v počtu tří vyhotovení tj. stejné jako je 
počet vyhotovení rámcové smlouvy. V případě, že nedojde v přílohách k 
žádné změně oproti předcházejícímu roku, platí poslední předložená 
verze příloh. Aktualizované přílohy k RS budou předány a převzaty na 
základě sepsaného předávacího protokolu podepsaného statutárními 
zástupci města i TS služeb.

Materiál obsahuje: Příloha - č.2 - uzavřená RS o údržbě zeleně a mobiliáře vč_příloh 
(Veřejná)
Příloha - č.1 - dodatek č.1 k RS zeleň (Veřejná)

Materiál projednán: RM č.14 ze dne 5.10.2015, bod usnesení č. 14/14/RM/2015 - schválení 
uzavření rámcové smlouvy

Přizváni:
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