Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 4. schůze Rady města Kuřimi konané dne 03.02.2021
Smlouva o spolupráci při odstraňování osobních vozidel z pozemních
komunikací
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - návrh smlouvy

Materiál předkládá:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Materiál zpracoval:

Kateřina Friedlová - asistent kanceláře úřadu

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Město Kuřim má zájem zajistit průjezdnost po místních komunikacích. V této souvislosti se město
Kuřim má zájem dohodnout na spolupráci s dodavatelem ve věci odstraňování motorových vozidel,
která budou tvořit překážku provozu v katastru města Kuřimi. Za účelem zajištění maximální plynulosti
provozu se město Kuřim obrátilo se žádostí o spolupráci i na Policii ČR a Městskou policii Kuřim.
RM je předkládán návrh Smlouvy o spolupráci při odstraňování osobních vozidel z pozemních
komunikací se společností JEREX, a. s., se sídlem Příkop 4, Brno 602 00, IČ 25511581.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při odstraňování osobních vozidel z pozemních komunikací se
společností JEREX a. s., se sídlem Příkop 4, Brno 602 00, IČ 25511581.
Termín plnění: 05.02.2021
Zodpovídá: Kateřina Friedlová - asistent kanceláře úřadu

Vytvořeno 12.02.2021 10:26:05
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Smlouva o spolupráci
při odstraňování osobních vozidel z pozemních komunikací
uzavřená dle §1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami:
město Kuřim
se sídlem: Jungmannova 968/75,Kuřim 664 34
zastoupeno: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
IČ: 00281964
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 22824641/0100
(dále jen „objednatel“)
a
JEREX, a. s.
se sídlem: Příkop 4, Brno 602 00
zastoupena: Josefem Jerešem, předsedou představenstva
IČ: 25511581
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 2834645621/0100
(dále jen „dodavatel“)
I.
Úvodní ustanovení
Město Kuřim má zájem zajistit průjezdnost po místních komunikacích. V této souvislosti se objednatel
dohodl na spolupráci s dodavatelem ve věci odstraňování motorových vozidel, která budou tvořit
překážku provozu v katastru města Kuřimi. Za účelem zajištění maximální plynulosti provozu se město
Kuřim obrátilo se žádostí o spolupráci i na Policii ČR a Městskou policii Kuřim (dále jen MP Kuřim).
II.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem smlouvy je sjednání spolupráce při realizaci odstraňování vozidel z pozemních
komunikací v katastru města Kuřim (dále jen „odtahy“) na základě usnesení Rady města Kuřimi,
rozhodnutí Policie ČR a MP Kuřim o odstranění překážek v silničním provozu dle § 45 odst. 4 zák.
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. O odstranění vozidla rozhodne příslušník Policie ČR nebo strážník MP Kuřim na základě zákonného
oprávnění.
2. Příslušník Policie ČR nebo strážník MP Kuřim na místě provede zdokumentování protiprávního
stavu, tj. zákonem nedovoleného stání vozidla nasvědčující spáchání přestupku.
3. Požadavek na odtah vozidla předá příslušník Policie ČR nebo strážník MP Kuřim dodavateli za
účelem fyzického odtahu na tel. č. 602 264 444 NON-STOP.
4. Dodavatel zajistí uschování vozidla na hlídané venkovní ploše společnosti JEREX, a. s., Veveří 210,
Ostrovačice, 664 81.
5. Vzniklé náklady na odtah budou uhrazeny provozovatelem (vlastníkem) vozidla dodavateli před
předáním vozidla.
IV.
Finanční ujednání
1. Úhrady za odtah a parkovné jsou příjmem dodavatele.
2. Dohodnuté částky za odtah a parkovné se stanovují ve výši:
a) Odtah - přistavení odtahového vozidla na místo odtahu, pořízení fotodokumentace
odtahovaného vozidla, výkon na místě (naložení a ukotvení odtahovaného vozidla) s použitím
odtahového vozidla, pořízení písemných protokolů o provedených úkonech, převezení
odtahovaného vozidla na určené parkoviště, složení odtahovaného vozidla na určeném
parkovišti, předání vozidla obsluze parkoviště, přejímka vozidla včetně kontroly jeho stavu při
převzetí, vydání dokladu o zaplacení.
2.900 Kč vč. DPH
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b)

Parkovné vozidla za 1 den činí (počítá se od 4. dne uložení vozidla na určeném parkovišti):
100 Kč vč. DPH

3. U vozidel bez registrační značky a bez zjištění vlastníka uhradí po 60 pracovních dnech vzniklou
pohledávku za odtah a parkovné objednatel.
4. Dodavatel zajistí pohotovost odtahového vozidla dle požadavků objednatele. O přesném termínu
požadované pohotovosti bude dodavatel informován 3 dny předem. Za každou hodinu pohotovosti
objednatel zaplatí dodavateli
500 Kč vč. DPH
V.
Společné ujednání
1. Za účelem bezproblémového zajištění odtahů a vydávání vozidel se smluvní strany zavazují vést
potřebnou komunikaci, informovat se navzájem a vycházet si bezodkladně vstříc.
2. Za objednatele je oprávněn jednat: Ing. Petr Hub, tel.: 725 932 533. Ing. Vojtěch Vrabec,
tel.: 702 251 969.
3. Za dodavatele je oprávněn jednat: Michal Polanský, tel.: 602 743 306.
VI.
Doba trvání
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Tato smlouva může být ukončena dohodu smluvních stran nebo výpovědí jednotlivé smluvní strany.
Výpovědní doba činí 3 měsíce ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
V případě hrubého porušení povinností smluvní strany má druhá smluvní strana právo od této
smlouvy odstoupit. Za hrubé porušení smlouvy objednatelem se považuje prodlení s placením ceny
za poskytnutou službu delší než 1 měsíc. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě,
že zjistí, že dodavatel provádí svěřený úkol neodborně či nemá odpovídající vybavení k jeho
provádění.
5. V případě zaslání výpovědi (odstoupení od smlouvy) prostřednictvím datové schránky či pošty, se
výpověď (odstoupení od smlouvy) považuje za doručenou převzetím oprávněnou osobou, popř.
uplynutím 5 pracovních dnů ode dne odeslání datové zprávy či listovní zásilky druhé smluvní straně.
1.
2.
3.
4.

VII.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškeré změny a doplňky musí být uzavřeny formou písemného dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí, smlouva byla sepsána na
základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek.
4. Smlouva je sepsána v 5 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou a jedno je
určeno na vědomí pro Policii ČR.
5. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kuřimi dne ………… usnesením číslo ……………
6. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že
elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění město Kuřim, a to
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
7. Účinnost smlouvy nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele

Za dodavatele

V Kuřimi dne:

V Brně dne:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský

Josef Jereš
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starosta

předseda představenstva
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