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.
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Příspěvek do 1. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.01.2022
Smlouva o servisních službách na výtazích umístěných v budově Centra
sociálních služeb s VERTIK, s. r. o.
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - Smlouva o dílo

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ester Veselovská, DiS. - referent

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Kuřimi na své schůzi dne 07.12.2021 schválilo s účinností od 01.01.2022 novou
Zřizovací listinu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kuřim, se sídlem Zahradní
1275/10, 664 34 Kuřim, IČO 49457276 (dále jen „CSSK“). Celá budova se od tohoto data vrátí zpět do
majetku města.
OMP navrhuje ve věci servisní služby na výtazích instalovaných v budově CSSK uzavřít novou
Smlouvu o dílo se stávajícím zhotovitelem společností VERTIK, s. r. o., Legionářská 490/74, 664 34
Kuřim, IČO 09783091. Se společností VERTIK, s. r. o., mělo uzavřenu Smlouvu o dílo i CSSK, a to od
roku 2007, město tedy ve smluvním vztahu pokračuje. Společnost VERTIK, s. r. o., se stará i o výtah
v budově radnice, spolupráce s nimi je bezproblémová, v případě poruchy výtahu reagují prakticky
ihned, neboť sídlí v Kuřimi. Obsahově se Smlouva o dílo od předchozí uzavřené s CSSK v ničem
neliší (příloha A), tedy i roční paušální úhrada za servisní služby ve výši 14.400 Kč bez DPH zůstává
beze změny, což je velmi příznivá nabídka, vzhledem ke všeobecnému zdražování.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje

Vytvořeno 19.01.2022 11:48:36
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uzavření Smlouvy o dílo na servisní služby na výtazích umístěných v objektu Centra sociálních
služeb na ul. Zahradní 1275, Kuřim se společností VERTIK, s .r. o., Legionářská 490/74, 664 34
Kuřim, IČO 09783091, od 15.01.2022 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Termín plnění: 28.02.2022
Zodpovídá: Ester Veselovská, DiS. - referent

Vytvořeno 19.01.2022 11:48:36
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Servis výtahů

SMLOUVA O DÍLO Č. 04/06/K
o zajištění servisních služeb výtahů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany
1. VERTIK výtahy s. r. o.
se sídlem Kuřim Legionářská 409/74
IČ: 09783091
jednající jednatelem společnosti Lubomírem Dvořáčkem,
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C.,
vložka 120091,
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kuřim číslo účtu: 5925769359/0800,
(dále jen „zhotovitel“)
2.

a
Město KUŘIM
Jungmannova 968, 664 34 KUŘIM
Zastoupené starostou města Mgr. Ing. Drago Sukalovský
IČO: 00281964
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka KUŘIM č. účtu: 22824641/0100
(dále jen „objednatel“)

Uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

Smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele v uvedeném
rozsahu servisní služby na výtazích umístěných v domě v Kuřimi ul. Zahradní č.1275
a závazek objednatele zaplatit za prováděné servisní služby sjednanou cenu.
1. Výkon servisní služby podle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 zajišťuje VERTIK výtahy s.r.o.
KUŘIM Legionářská č.409/74 a sjednává se v následujícím rozsahu:

a) v rámci roční paušální úhrady
 provádění odborných prohlídek výtahů
 vedení evidence odborných prohlídek, zkoušek, mazání a oprav výtahů včetně dokladování
 provádění zkoušek po opravách výtahů při zásahu do bezpečnostních komponentů,
 provádění drobných oprav (odstraňování poruch) s nástupem v den nahlášení,
 provádění drobných oprav a seřízení při a po odborných prohlídkách výtahů včetně materiálu
 mazání výtahů (pravidelné doplňování oleje do samomazačů vodítek),
 vyprošťování osob z výtahu do 1 hodiny po nahlášení servisnímu pracovníkovi na pevný
nebo mob.tel.(nonstop 24 h). Pokud vyproštění neprovede zhotovitelem zaškolená osoba
určená objednatelem,(dozorce výtahu).
 přepravní náklady zhotovitele spojené s výkonem paušálního servisu
b) mimo rámec roční paušální úhrady
 úpravy a zkoušky doporučené výrobcem výtahu, inspektorátem bezpečnosti práce,
inspekčním orgánem provádějícím inspekční prohlídky (po 6 letech provozu výtahu) a
plynoucí ze změn příslušných technických norem a právních předpisů o vyhrazených
zdvihacích zařízeních,
 funkce dozorce výtahu dle ČSN 274002 (je možné objednat u zhotovitele za 2000,-Kč/rok)
 odborné zkoušky výtahů prováděné každé 3 roky,
 inspekční prohlídky výtahů notifikovanou osobou každých 6 roků
 odstranění závad, které nevznikly opotřebením při běžném provozu výtahů,
 odstranění závad vzniklých neodborným zásahem, nedodržením návodu k obsluze výtahu,
případně úmyslným poškozením výtahu a jeho součástí,
 opravy elektronických systémů řízení výtahu a jiných komponentů dodavatelsky jinou
firmou.
 výměna kabiny výtahu, výměna kabinových a šachetních dveří výtahu včetně samozavíračů
 montáž samomazačů vodítek klece a závaží
 odstranění následků havárie,nevznikla-li z důvodů přičitatelných zhotoviteli
 výměna a opravy elektromotorů, převodových skříní, rozvaděče,el.instalace a práce
související,
 výměna nosných orgánů, trakčních kotoučů, omezovače rychlosti včetně lanka,
 opravy a výměny jednotlivých komponentů výtahu (podstatné změny výtahu).
 oprava nebo úprava ohrazení a prohlubně šachty v případě pravidelného zavodňování,
 čištění ohrazení a prohlubně výtahové šachty (pokud nebude prohlubeň šachty před
pravidelnou prohlídkou uklizena bude vyčištěna na náklady objednatele za 100,-Kč).

2. Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům zhotovitele bezpečný a včasný přístup
k výtahovému zařízení, dbát na správné používání výtahu a včas ohlašovat zjevné závady a
poruchy výtahového zařízení. Objednatel se dále zavazuje, že zajistí, aby po dobu platnosti
této smlouvy do výtahového zařízení nezasahovala jiná fyzická nebo právnická osoba
3. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými předpisy. Objednatel neodpovídá za
případně vzniklé škody na majetku, tyto bezplatně opraví na své náklady zhotovitel.

II.
Cenové ujednání
1. Cena za výkon servisní služby, uvedené v čl. I odst. 2 pís. a) této smlouvy, se sjednává ve
formě roční paušální úhrady, viz článek IV. odst. 1.
2. Roční paušální úhrada je splatná ve čtyřech stejných splátkách na základě faktur vystavených
zhotovitelem v prvním měsíci každého čtvrtletí se splatností 14 dnů uvedené na faktuře.
3. Materiál potřebný k provádění servisní služby, uvedené v čl. I odst. 2 pís. a) této smlouvy, se
zavazuje hradit objednatel. Materiál do celkové částky 1500,- Kč ročně bez DPH je
zhotovitel oprávněn používat bez předchozího souhlasu objednatele.
4. Daň z přidané hodnoty bude objednateli účtována k úhradě v zákonné výši dle platných
daňových předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že výši roční paušální úhrady, uvedené v odst. 1 výše, lze změnit
vždy k 31. 3. kalendářního roku. Při změně ceny je zhotovitel povinen odeslat objednateli
oznámení s návrhem nově stanovené ceny, přičemž při stanovení ceny zhotovitel přihlíží
k vývoji inflace v období před stanovením nové ceny a k aktuálním cenám za poskytování
obdobných servisních služeb v rámci domácího trhu (ČR). Neoznámí-li objednatel zhotoviteli
do 30 dnů ode dne doručení oznámení s návrhem nové ceny, že se změnou ceny nesouhlasí,
platí nová cena od počátku 2. čtvrtletí daného kalendářního roku. Tímto ustanovením není
dotčeno právo smluvních stran sjednat změnu ceny dohodou ve formě dodatku k této
smlouvě.
6. Cena za výkon servisní služby, uvedené v čl. I odst. 2 pís. b) této smlouvy, včetně materiálu
se stanoví dohodou stran při objednání každého jednotlivého servisního výkonu.
III.
Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení, maximálně však za deset dnů.
2. Je-li zhotovitel v prodlení déle jak deset dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této
smlouvy.
3. V případě prodlení objednatele s placení sjednané ceny (faktury) je objednatel povinen platit
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
4. Bude-li objednatel v prodlení s placením sjednané ceny (faktury) déle jak dva měsíce, je
zhotovitel oprávněn odepřít další plnění, ke kterému je povinen z této smlouvy až do
zaplacení dlužných částech nebo přiměřené zálohy, na které se smluvní strany dohodnou.

IV.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Roční paušální úhrada, uvedená v čl. II odst. 1 této smlouvy, v roce 2022 a dále činí
14 400,- Kč bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována v zákonné výši.
2. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta
počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami,
s výjimkou uvedenou v č. II. odst. 5 této smlouvy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení
a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují
svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 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 (zákon
o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že
elektronicky obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru
smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
6. Oprávněný zástupce obce prohlašuje, že smlouva byla v souladu se zákonem o obcích
projednána a schválena na schůzi Rady města Kuřimi pod číslem usnesení R/2022/…. ze dne
12.01.2022.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 15.1.2022.

V Kuřimi dne :

----------------------------------------zhotovitel
jednající Lubomír Dvořáček

----------------------------------------objednatel
starosta Mgr. Ing. Drago Sukalovský

