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Smluvní strany:
1. Povinný

KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o.,
zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 5327
IČ: 47972165, DIČ: CZ47972165
Sídlo: Libotín 500, 742 66 Štramberk
Zastoupena:
Ing. Josefem Jurákem, ředitelem společnosti, na základě pověření ze dne 2. 11. 2016 a
Ing. Valdemarem Vašíčkem, vedoucím obchodního úseku, na základě pověření ze dne 2. 11. 2016,
kdy obě pověření tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

2. Oprávněný

Město Štramberk
Zastoupeno: Ing. Davidem Plandorem, Ph.D., starostou města
IČ: 00298468, DIČ: CZ00298468
Sídlo: Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice
Číslo účtu: 19-1765166349/0800
ID datové schránky: ctjba9t

I. Předmět smlouvy
1) Smluvní strany se dohodly na kompenzaci za provádění trhacích prací v lomu Kotouč za
podmínek uvedených v této smlouvě.
2) Povinný se zavazuje finančně kompenzovat provádění trhacích prací v lomu Kotouč za
podmínek uvedených v této smlouvě.
3) Oprávněný se zavazuje použít získané finanční prostředky pro kompenzaci provádění trhacích
prací občanům a subjektům působícím na katastru města Štramberka. Způsob rozdělení či
použití finančních prostředků bude stanoven vnitřním předpisem oprávněného a není
předmětem této smlouvy.

II. Určení rozsahu smlouvy
1) Trhací práce v lomu Kotouč budou probíhat na základě
a. oznámení zasílaného oprávněnému na e-mailovou adresu podatelna@stramberk.cz
nejméně 3 pracovní dny před datem plánovaného odstřelu s uvedením data a místa
odstřelu,

b. oznámení zasílaného oprávněnému na e-mailovou adresu podatelna@stramberk.cz
minimálně 1 pracovní den před datem plánovaného odstřelu. V tomto oznámení
bude vždy uvedeno místo odstřelu v lomu, číslo etáže, bližší lokalizace a seznam
plánovaných míst měření s uvedením vzdálenosti od místa odstřelu.
2) Povinný se zavazuje seismické projevy odstřelů monitorovat pomocí vlastního k tomu
určeného homologovaného a řádně kalibrovaného technického zařízení a provádět měření
dle aktuálně platné legislativy. Oprávněný může požádat povinného o předložení dokladu o
homologaci a řádné kalibraci technického zařízení. Povinný je povinen takové žádosti vyhovět
nejpozději do 7 dnů od jejího obdržení.
3) Povinný se zavazuje při každém odstřelu provádět měření seismických projevů vždy na
minimálně 3 (slovy: třech) objektech, kdy minimálně jeden objekt určí oprávněný, a to
zasláním povinnému na e-mailovou adresu technika@kotouc.cz nejpozději dva pracovní dny
před plánovaným odstřelem. Oprávněný určí jeden objekt tak, že jej vybere ze seznamu
pasportizovaných objektů, který povinný předloží oprávněnému ke dni podpisu této smlouvy
a seznam bude následně aktualizován v rámci pololetní technické zprávy z měření
seismických účinků trhacích prací. Neurčí-li oprávněný objekt pro měření v daném termínu,
určí jej povinný. Objekty budou prioritně voleny v nejbližší vzdálenosti od místa odstřelu.
Místa měření jsou předem určena v rámci pasportizace objektů a odpovídají podmínkám pro
měření vibrací daným příslušnou legislativou tak, aby hodnoty byly relevantní pro danou
pasportizovanou nemovitost.
4) Při každém měření může být přítomna pověřená osoba oprávněného, která má právo
nahlížet na displej měřicího zařízení a pořizovat z něj fotodokumentaci.
5) Povinný doručí oprávněnému na emailovou adresu podatelna@stramberk.cz nejpozději do 3
pracovních dnů od data odstřelu protokol o předběžných výsledcích měření seismických
účinků a vibrací (dále jen protokol) s uvedením seznamu měřených objektů včetně všech
měřených hodnot parametrů (především rychlostí kmitání, frekvence a vzdálenosti objektu
od místa odstřelu). Tento protokol se považuje pro posouzení kompenzací za závazný, a to
v případě, že jeho obsah je shodný s fotodokumentací pořízenou oprávněným. Je-li
překročena mezní hodnota rychlosti kmitání nad 5 mm/s, a existuje-li rozdíl mezi mezní
hodnotou rychlosti kmitání, která vyplývá z protokolu o předběžných výsledcích a
fotodokumentací oprávněného, je pro posouzení kompenzací závazná fotodokumentace
oprávněného.

III. Plnění a úhrada
1) Touto smlouvou se určuje mezní hodnota rychlosti kmitání na 5mm/s (slovy: pět milimetrů za
sekundu). Překročení se posuzuje na základě doručeného protokolu, případně dle
fotodokumentace oprávněného.
2) Překročením stanovené mezní rychlosti kmitání se povinný zavazuje uhradit částku 20 000Kč
(slovy: dvacetisíckorunčeských) bez DPH za každý objekt a měření.
3) Překročením dvojnásobku mezní hodnoty (tj. 10mm/s) se povinný zavazuje uhradit částku 50
000Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) bez DPH za každý objekt a měření.

4) Finanční částka dle bodu 2, 3 bude uhrazena do 30 dnů od data měření na bankovní účet
oprávněného vedeného u České spořitelny č. 19-1765166349/0800.
5) Povinný požaduje vyúčtování použití finančních prostředků. Toto vyúčtování zašle oprávněný
povinnému 1x ročně do konce roku za předchozí rok s uvedením seznamu příjemců (jméno,
příjmení) a vyplacených částek.

IV. Účinnost a doba trvání
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok od doručení písemné
výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní
strany.

V. Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. Obě
vyhotovení mají platnost originálu.
2) Obě strany si smlouvu přečetly, souhlasí s ní v plném rozsahu a na projev své svobodné vůle ji
stvrzují svým vlastním podpisem.
3) Smlouva byla schválena Radou města Štramberka dne usnesením č. 1136/66/RM/2018.

Ve Štramberku dne

Ing. Josef Jurák
ředitel společnosti

Ve Štramberku dne 7.3.2018

Ing. David Plandor, Ph.D.
starosta města

Ing. Valdemar Vašíček
Vedoucí obchodního úseku

Zpracoval Ing. David Plandor, Ph.D., starosta města Štramberka dne 30.01.2018

