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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
Předmětem smlouvy je zajištění správy, údržby a oprav městského mobiliáře, drobných staveb 

(vč. vodních prvků) v majetku objednatele, který je součásti veřejných prostranství, a to ve městě Přerov 
a místních částech – Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Lýsky, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, 
Popovice, Vinary, Penčice. Součástí je také správa a údržba zařízení, které souvisí s povrchovou i 
podzemní vodou. Individuálně může zhotovitel zapůjčit vlastní mobiliář na základě žádosti objednatele. 

Pasport jednotlivých kusů mobiliáře, evidence drobných staveb a vodních prvků a 
vodohospodářských zařízení zařazených do správy zhotovitele vychází z informací uvedených v GIS.  
 

1.1. Upřesňující podmínky pro zhotovitele: 

 

 Opravy mobiliáře a staveb probíhají podle harmonogram oprav pro stanovený druh služby 

s přihlédnutím k finančním možnostem objednatele. 

 Instalace nových prvků dle požadavku objednatele probíhá na základě individuálních 
požadavků objednatele, které primárně předkládá prostřednictvím systému GIS (přesná 
parametrická specifikace). Dokončení instalace nového mobiliáře je vždy zaznamenáno v GIS. 
 

 Zhotovitel bude sbírat informace o drobných závadách, a to sám, nahlášením obyvatelstvem 
nebo zástupci objednatele. Tyto závady bude zařazovat do plánu drobných oprav 
s přihlédnutím k ekonomice oprav a sám průběžně odstraňovat.   
 

 Vodárenská zařízení se týkají pouze studní a vodních toků (přirozená voda v krajině) 
 

 
 

 

2. VÝKLAD POJMŮ A VYMEZENÍ SOUVISEJÍCÍCH 

ČINNOSTÍ 
 
 

2.1. Mobiliář a drobné stavby 

 
MOBILIÁŘ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, JE MAJETKEM OBJEDNATELE 
A JEHO OBNOVU HRADÍ OBJEDNATEL.  

 Drobné stavby – Správou a údržbou se rozumí oprava a nátěr dřevěných a kovových 
konstrukcí, případně ostatní opravy drobného rozsahu. 

 Lavičky v počtu  viz. GIS - správou a údržbou se rozumí výměna a nátěr desek a kovových 
konstrukcí, výměna ostatních poškozených částí. 

 Odpadkové koše v počtu  viz.GIS- opravy, nátěry a vymytí 1x za rok 

 Informační tabule  - Správou a údržbou se rozumí případný nátěr stojanu, drobné opravy, 
včetně těla informační tabule 

 Oplocení - správou a údržbou se rozumí nátěr kovových částí, údržba (promazaní) bran a 
případná oprava poškozených částí.  

 Zábradlí a opěrné zídky 

 Mobilní nádoby - správou a údržbou se rozumí nátěr a čištění nádob, manipulace, případný 
úklid na zimoviště, evidence – počty, umístění, rozměry viz GIS objednatele 

 
 
 
 
 
 



2.2. Údržba a opravy vodních prvků  

 Oprava a údržba kašen -  správou a údržbou se rozumí jarní  příprava, provoz a zazimování, 
kdy se zhotovitel zavazuje zprovoznit zařízení k 1.6.a zazimovat  do 30.10., případně dle 
domluvy s objednatelem ve vazbě na klimatické podmínky. 

 
Zprovoznění: 

 demontáž fólie, nebo bednění, včetně jeho uložení do vlastních prostor 

 napojení na elektrickou energii 

 kontrola a zprovoznění čerpadla 

 promazání technologických zařízení 

 připojení k vodovodnímu řádu 

 kontrola kašny (povrch, praskliny, celkový stav) – pítka (povrch, praskliny, 
celkový stav) 

 instalace vodovodního kohoutu 

 naplnění vodou (voda není součástí ceny) 
 

Provoz v rámci sezony: 
 

 zběžná kontrola čerpadla 

 kontrola funkčnosti kašny  

 zapisování stavu energií 
 

Zazimování: 

 vypuštění vody 

 vyčištění kašny 

 instalace ochranné fólie, případně bednění 

 demontáž čerpadla 

 uzavření vodovodního řádu  

 odpojení od elektrické energie 

 uložení technologie do vlastních prostor 
 

 Čerpadla kašen - údržbou se rozumí drobné opravy, promazání 

 Mádrův podjezd a podchod na tř. 17. Listopadu-  údržbou se rozumí - oprava čerpadla, 
promazání, čištění šachty 2x ročně 

 Pítko – údržbou se rozumí jarní zprovoznění, průběžná kontrola, případné odstranění 
závad a zazimování pítka 

 Mlžné brány – instalace na požadované místo, zajištění přívodu vody z kašny, případně 

jinak, pravidelná údržba, demontáž a zazimování, součástí ceny je převoz a uložení 
v zimním období 
 

 
2.3. Závlahové zařízení 

Závlahy předané do správy - ( trávník U majáku atp.) Správou a údržbou závlahy se rozumí jarní 
revize a uvedení do provozu, včetně drobných oprav, letní provozování a kontrola funkce, a podzimní 
zazimování.   

 

2.4. Vodárenská zařízení  

správou a údržbou se rozumí závazek zprovoznit vodárenská zařízení a studny k 1.5.  a zazimovat do 
30.10. 

 vodárna Penčice a studny dle GIS v místních částech Lověšice, Újezdec, 
Kozlovice, Dluhonice, Penčice, Žeravice.  

 V rámci zajištění provozu vodárny se provádí tyto úkony - kontrola vodárenské 
nádrže, kontrola hladinoměru, údržba tlakového zařízení, kontrola vodoměru. 
Objednatel tyto služby platí v měsíčním paušálu 

 Nepřetržité čištění česel Strhance 
 Kontrola funkce čerpadel (vč. protočení proti tvorbě koroze) 



 

3. OSTATNÍ PODMÍNKY 

 

1.3. ODPAD Z ČINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

Odvoz odpadu – rozumí se odvoz do zařízení k tomu určenému a je součástí ceny služby.  
 

Likvidace odpadu - odpad vzniklý činností zhotovitele likviduje zhotovitel v souladu s platnými právními 
předpisy. Náklady na jeho likvidaci hradí objednatel podle skutečného objemu ( v t). a jsou součástí 
sjednané ceny uvedené v čl. III.  smlouvy, 
 
 
 

1.4. MATERIÁL PRO ÚDRŽBU MOBILIÁŘE  

 

Zhotovitel plánuje spotřebu provozních materiálu každoročně souhrnně na základě plánovaného 
rozsahu oprav a údržby pro daný kalendářní rok. V průběhu roku vyúčtuje objednateli skutečnou 
spotřebu dle výdejů ze skladu jako součást dodávané služby (vč.nátěrových hmot a všech provozních 
materiálů při opravách). Materiály související s provozem pracovní techniky a spotřebou zaměstnanců 
jsou součástí ceny (PHM, nářadí, náhradní díly, OPP, čistící prostředky, aj) 

 
 

 


