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sMLouvA o úunžBĚ,opRAvÁCtt, vroNrÁžicllA pRovoza
vnŘnrNnrro osvĚrr,nNí vB rvrĚsrĚ vRouTEK
Město Vroutek, zastoupena starostkou Ing. Martou Hessovou, Náměstí Míru l66, 439 82 Vroutek.
Bankovní spojení KB Podbořany , é.ú,3121-48 1/0l 00, IČO: oozos 705 /dáte jen vlastník/

Petr Tempel,
Bankovní spojení GE Money Bank Podbořany, č. ú. 15075365710600,IČC: 68452420,

DIC: CZ74l2032760 /dále jen obstaravatel/
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Předmětem smlouvy je údržba,provoz, montáž a opravy veřejného osvětlení ve městě
Vroutek a obcích k této integrovaných, tj. Mukoděly,Lužeo, Vidhostice, Vrbička, Vesce,

Mlýnce a Skytaly.
Do údržboqýchprací nejsou zahmuty qýkony a dodávky:
- prováděni rcviziveřejného osvětlení
- náklady na spotřebu elektrické energie
- náklady nazaméření kabeloqých poruch
- náklady na rekonstrukci (qýměna stožrárů ěi svítidel zanoý typ).
Obstaravate| se zavazuje a touto smlouvou již zaváaal:
- při údržběa opravách dbát pokynů vlastníka. O své vůli můžejednat a konat
v případech, kdy je to v zájmu vlastníka, brozinebezpeěiúrazu, škody, či jiného
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smlouvu:
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nebezpečí.
Zabezpečovat údržbu a opravy všech osvětlovacích těles a závady odstraňovat
nejpozději do 48 hodin.
Podávat vlastníku návrh na nezbytné rekonstrukce.
V souěinnosti z vlastníkem zajišťovat rekonstrukce, při tom dbát kontroly

prováděných prací, termínůa cen.
Vymezení odpovědnosti:
Obstaravatel odpovídá vlastníku zaudržování všech do správy svěřených technických
zaíizeniv souladu s platn;ými ČSN a předpisy ČUgP.
Obstaravatel ručívlastníku a třetím osobrám za škody způsobené neplněním
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živelnými pohromami a které nemohl předpokládat.
Rozsah oprávnění:
Veškeré smlouvy s externími dodavateli uzavítávlastník v souěinnosti
s obstaravatelem. Obstaravatel můžeuzavřit smlouvu samostatně jen v případech
havárií a živelných pohrom.
Cenová a platební ujednání:
Výše finančních prostředků pro kalendářní rok bude sjednána smluvními stranami písemně a
bude nedílnou součástí této smlouvy.
Cenajedné pracovní hodiny elektromontéra činí195 Kč bez DPH.
Cena jedné pracovní hodiny plošiny činí350 Kč bez DPH.
Úhrada provedených qýkonů obstaravatelem bude hrazenavlastníkem měsíčně,
nejpozději však do 10 dnů měsíce následujícího,
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Závěreéná ujednání:
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Náklady naňizení nových světel, modernizaci a úkony uvedené v odst. 2 této
smlouvy bude hradit vlastník.
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