
RÁMCOVÁ SMLOUVA
uzavřená podle § 1746 odst. 2 s použitím § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními
stranami:

1. Objednatel:
Sídlem:
lČ,
Zastoupen:
Bankovní spojeni:

Obec Branka u Opavy
Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
47 81 23 03
PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D., starostou obce
1846405399/0800 - Česká spořitelna

2. Zhotovitel: Zahradnictví Gebauer
Sídlem: 747 41 Branka u Opavy
lČ: 75 43 77 08
Bankovní spojeni: Raiffeisen Bank
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Opava.

l. Předmět rámcové smlouvy
1. Předmětem smlouvy je rámcová úprava smluvní spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem při prováděni

Činností v rámci údržby zelených ploch, údržby budov a veřejných prostranství a dalších údržbářských prací na
katastru obce Branka u Opavy.

2. Předmětem plnění zhotovitele je poskytování služeb spojených s údržbou zelených ploch, údržbou budov a
veřejných prostranstvia dalších údržbářských prací Branka u Opavy. BližšIspecifikace a předpokládaný rozsah jsou
uvedeny v Příloze č. 1. ČI. 1. Součástí těchto služeb je také zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a
technologického charakteru k řádnému provedeni předmětu veřejné zakázky (dále jen ,,VZ"). Účelem plnění
předmětu VZ je systematická a periodická péče o městskou zeleň, veřejná prostranství a veřejné budovy v souladu
se zákonem Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 185/2001Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů. Skutečné množství požadovaných
činnosti se bude řídit potřebou zadavatele a nepřesáhne rozsah stanovený touto zadávací dokumentací.

3. Místo předmětu plnění je specifikováno v Příloze č. 1, ČI. 2, která tvoří nedilnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen v rámci plněni předmětu této smlouvy zajistit veškeré další Činnosti souvÍsejÍcÍ s plněním

předmětu této smlouvy a úkony nutné k jejich splnění jsou již zahrnuty v nabídkových cenách v rámci jednotlivých
položek soupisu Činností, které jsou součástí Přílohy č. 1, ČI. 1, této smlouvy, a to zejména:

P

a) zajistit a provést všechna opatření 'organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení
předmětu plněni;
b) 'ajistit úklid, odvoz, uloženI a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
c) zajistit zametení chodníků po provedené seči a omyti znečištěné fasády

5. Předmětem plnění jsou veškeré další Činnosti a náklady s nimi spojené, nutné pro kompletní a bezvadné plnění
v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, a to zejména:
a) Veškeré náklady na kompletní a bezvadné plněni všech Činností spojených s předmětem plněni v souladu se

zadávacími podmínkami objednatele, tj. na vybavení místa údržby, uskladnění, náklady na dodávku energií,
odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na použÍvánístrojů a služeb až do skutečného skončení
předmětu plněni;

b) Náklady na zhotovováni výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízeni, materiálu, dodávek, pojištění, daně, cla,
poplatky;

C) Náklady na prováděni všech příslušných prací v souladu s platnými normami týkajícňmi se těchto prací,
ubytováni, stravné a doprava pracovníků, garance

d) jakékoli další výdaje potřebné pro předmět plněni vyp|ývajÍcÍ ze specifikace předmětu plněni dle výše
uvedených Článků smlouvy

6. Veškeré souvÍsejÍcÍ náklady musí zhotovitel zahrnout do jednotkových cen



I. Platební podmínky
1. Na základě odsouhlasených záznamů provedených prací v deníku údržby vyhotoví zhotovitel přľslušnou fakturu

na cenu plněni.
2. Zhotovitel se zavazuje předkládat fakturu za provedené plněni objednateli v každém kalendářním měsíci,

v případě kumulace sezónních prací každých 14 dní.
3, Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována záloha na cenu plnění.
4. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude 14denni po jejich doručení objednateli.
5. Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto

náležitosti:

· OznačeMobjednatele, IČ objednatele
· Den splatnosti
· Označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní

a variabilnI symbol

· Odvolávka na tuto smlouvu
· Razítko a podpis osoby oprávněné k vystavenízábhového listu, dÍ|čÍho a konečného účetního dokladu
· Soupis příloh.

6. V případě, že faktura (daňový doklad) zhotovitele nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počInaje dnem doručení opravené faktury
(daňového dokladu) objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoli faktury odstraněním vad a nedodělků zhotovitelem dle této
smlouvy již provedeného plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak
poté.

8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoli platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel
neplní kterýkoli termín plnění stanovený v této smlouvě.

9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoli platby zhotoviteli, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním
jakéhokoli závazku vůči objednateli podle této smlouvy (např. je-li zhotovitel v prodlenís úhradou smluvní pokuty)

10. FinančnÍvypořádání {úhradu) každé faktury zhotovitele vystavené dle této smlouvy je objednatel povinen provést
až po odsouhlaseni správnosti soupisu fakturovaného plněni objednatelem. Součásti každé faktury zhotovitele
vystavené dle této smlouvy musí být příslušná dokladová evidence provedených prací a dodaného materiálu, tzv.
soupis praci(kopie deníku údržby).

II. Termín plněni
1. Zhotovitel je povinen zahájit jednotlivá dÍ|čÍ plněni dle této smlouvy na základě dÍ|čÍch objednávek zapsaných do

deníku údržby a plnit je ve stanoveném termínu.
2. Zhotovitel je povinen provést seč trávy - údržbu zeleně na obecních pozemcích, viz Příloha č. 1, ČI. 2, bod 1,

vtermínu do 5 dnů.
3.
4. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstraněni reklamované vady plnění, nejpozději však do 3

pracovních dnů po obdrženi písemné či emailové reklamace objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
5. V případech havárie je zhotovitel povinen zahájít odstraněni havarijního stavu do 2 h od jejího oh|ášenÍzhotovite|i

na určené tel. číslo.

IV. Smluvní cena
1. Cena předmětu" plnění je sjednána v souladu s rozsahem předmětu plnění vymezeným v této smlouvě. Cena za

jednotlivé části předmětu plnění, které budou prováděny na základě této rámcové smlouvy, je dána jednotkovými
cenami uvedenými v nabídce zhotovitele a zvláštní úmluvou:
a) Cena za 1 h různorodých údržbářských prací vykonávaných vyčleněným pracovníkem zhotovitele: 130 KČ vC.

DPH
b) Cena za 1 h specializovaných údržbářských prací nevykonávaných vyčleněným pracovníkem zhotovitele: 266

KČ vC. DPH
C) Cena za 1 h specializovaných a náročnějších údržbářských prací s použitím lehči techniky {např. benzínová

motorová pila, křovinořez apod.): 370 KČ vC. DPH

)



d) Cena za 1 h specializovaných a náročnějších údržbářských prací s nasazením těžké techniky (např. traktor,
UNC): 738 KČ vC. DPH

e) Cena za posečený m' plochy zeleně (průměrná cena za m' při použití různorodé zahradní techniky - sekačka,
křovinořez, bubnová rotační sekačka; min. 5 seČí ročně, plocha 30 000 m', součástí pos/edn/ seče i sběr

" a likvidace listí): 2,30 Kč vC. DPH
2. jednotkové ceny dle ČI. 1 jsou nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění.
3. jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedeni

předmětu plněni, resp. jeho dňčích částí, v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, včetně pojištěnívšech
rizik a vlivů během provádění plnění.

4. jednotkové ceny zahrnují předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje kurzů české koruny
k zahraničním měnám.

5. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

V. Sankce, záruční podmínky a podmínky předmětu plnění
1. Zhotovitel se zavážuje provádět plnění dle této smlouvy ve lhůtách dle požadavků objednatele. Konkrétní druh,

objem a termín plnění bude v rámci této smlouvy upřesňován požadavkem objednatele uvedeným v deníku
údržby. Zhotovitel není bez požadavku objednatele uvedeném v deníku údržby oprávněn zahájit plnění či jeho
část. Za relevantní požadavek objednatele se považuje i email opatřený elektronickým podpisem starosty obce.
Objednateli náleží právo žádat na zhotoviteli předáni jednotlivých částí plnění dilčkn písemným záznamem
v deníku údržby. Pokud objednatel toto právo uplatní, je povinen tuto skutečnost sdělit zhotoviteli s dostatečným
předstihem.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění této smlouvy v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem
č, 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje ukládat bioodpad-trávu a listí
na pozemek k tomu vyhrazený na parc. č. 692/1, k,ú. Branka u Opavy, vlastník Obec Branka u Opavy; jiný druh
bioodpadu (větve) odvážet ke zpracování do areálu firmy Karel Viček. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli
způsob odstraňováni dalšího odpadu.

3. Zhotovitel se zavazuje předávat dokončené práce bez závad za přítomnosti obou stran na místě se zápisem do
deníku údržby.

4. Zhotovitel se zavazuje používat stroje vhodné pro daný druh prací a tak, aby práce byla provedena v požadované
kvalitě a nedocházelo k poškozováni udržované zeleně či pozemku nadměrnou vahou či nevhodným strojnim
zařIzenIm.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit výšku posečeného travního porostu dle požadavků objednatele, maximálně však do
výše 10 cm.

6. Zhotovitel zajistí úhrn sněhu a chemické ošetření komunikaci proti námraze dle pořadí daného plánem zimní
údržby do 6 hodin.

7. Zhotovitel zajistí plnění také o víkendech a státních svátcích dle požadavků objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při havarijních a kritických situacích {zkrat VO, spadlý strom,

námraza, sněhová kalamita, jakákoli jiná kalamita) nebo v situacích, kdy hrozí materiálnI či zdravotní újma
v nejkratším možném termínu a poskytnout součinnost při odstraňování havarijnľch stavů do 2 hodin od vzniku
kritické situace nebo požadavku objednatele na odstranění závady (havárie).

9. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná
nejmenšímu negativnímu ovlivněni místa plnění (hluk, prach, nátěr).

10. Osobami oprávněnými k vystavení dí|čích objednávek, pro stanoveni terminů pro provádění díla, pro přejímku
díla a odsouhlasenI soupisu prací je za objednatele starosta a místostarosta.

11. u seče trvalých travních porostů poskytuje zhotovitel záruku podle klimatických podmínek maximálně 10 dnů od
data provedeni. Za vlhkého a teplého počasí tráva rychle dorůstá a tím se mění stav seče.

12. Dojde-li při sekání k poškození rostlin, je zhotovitel povinen provést ošetření keřů a stromů nebo provést jejich
výměnu na vlastní náklady. Pokud tak neučiní, bude to posuzováno jako závada.

13. U řezu keřových porostů zmlazovacIch a průklestů zhotovitel poskytuje záruku 3 měsíce od data předáni prací bez
vad a nedodělků, pokud řez nezaroste novými výhony.

14. U mechanického odp|eve|enj keřových porostů zhotovitel poskytuje záruku za provedenou práci maximálně 15
dni od data předání prací bez vad a nedodělků.



15. u výsadeb poskytuje zhotovitel záruku za provedenou práci maximálně 2 roky od data předáni prací bez vad
a nedodělků.

16. V případě, že bude při dňčim předávání prací zjištěno, že plnění zhotovitele vykazuje vady, je objednatel povinen
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 6 000 KČ za každou zjištěnou vadu a vady plnění
neprodleně odstranit, Pro případ prodlení zhotovitele s plněním dle této smlouvy sjednaly smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny jednotlivé práce za každý den prodlenI. Smluvní pokuty jsou splatné na základě výzvy. Ustanovením
o smluvní pokutě není dotčeno právo domáhat se náhrady škody.

17. Dojde-li k neodbornému provedení práce zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednavateli na jeho výzvu
způsobenou škodu.

18. Zhotovitel odpovídá za škody občanům nebo jiným subjektům způsobené jeho činnosti nebo včasným
neodstraněním závad a nese zároveň veškeré náklady spojené s likvidacI těchto škod.

19. Objednatel si vyhrazuje zadat práci, která je předmětem plněnitéto smlouvy, třetí osobě.
20. VŠechny škody, které vzniknou v důsledku provádění plněni porušením povinnosti na straně zhotovitele třetím

osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

VI. Doba trvání rámcové smlouvy
1. Tato smlouva nabývá účinnosti k datu 1. 4. 2020. je uzavřena na dobu určitou a její platnost končí dne 31, 3. 2021,
2. Ukončit tuto smlouvu lze písemně, a to dohodou smluvních stran nebo výpovědi.
3. Bez udání důvodu je oprávněna vypovědět tuto smlouvu kterákoli ze smluvních stran. výpovědní doba činí

v takovém případě 3 měsíce a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4. Objednavatel má právo vypovědět tuto smlouvu s dvouměsÍčnj výpovědní lhůtou v případě, že dojde

k opakovanému porušení závazků uvedených v této smlouvě. výpovědní doba začíná běžet dnem doručení
výpovědi zhotoviteli. Za opakovaná porušení jsou považována zejména:

· Závady při jednotlivém předáváni jednotlivých části předmětu plnění, pokud budou zjištěny nejméně 3x
za rok, jestliže důvod závady nebude spočívat ve vyšší moci.

· Pokud zhotovitel nejméně 3x v roce nenastoupí k odstranění objednatelem reklamované vady předmětu
plnění nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace.

· Nedodrženi technologických postupů a zásad údržby zeleně, kdy neodborný zásah způsobí trvalé
poškození zeleně.

5. Vyšší moc je pro účely této smlouvy událost mimo kontrolu objednatele i zhotovitele, kterou nelze předvídat
a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany zhotovitele i objednatele. jedná se o povodeň, záplavu, požár,
výbuch, blesk, vichřici, vÍtr, krupobití, války, revoluce, epidemie, karanténni omezení, dopravní embarga a stávky.

VII. Podmínky odstoupeni od smlouvy
1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo

zákonem.
2. Náležitosti odstoupení od smlouvy: Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, je každá ze smluvních stran

oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozím písemném vyrozumění. Odstoupeni od smlouvy
i jemu předcházejÍcÍ výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této
smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají
doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením od smlouvy zánikaji všechna
práva a povinnosti stran vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy.. Odstoupením se smlouva ruší od okamžiku účinnosti
odstoupení. Odstoupenl od smlouvy se zpětnou platností není přípustné.

3. Zvláštní ustanoveni o odstoupení objednatele: Objednatel je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit v těchto
případech:

· Bude-li zahájeno insdvenční řIzení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném
znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrodci úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznám it
tuto skutečnost neprodleně objednateli;

· V případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých povinností při odstranČní havarijního stavu dle této
smlouvy vÍce jak 10 dní.

4. Zvláštní ustanoveni o odstoupení zhotovitele: Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy okamžitě v těchto
případech:



· V případě, že objednatel je v prodlenis plněním svých povinnosti při odstraněni havarijního stavu dle této
smlouvy vÍce jak 30 dni.

VIII. Závěrečná ustanoveni
1. Zhotovitel odpovídá za škody občan nebo jiným subjektům způsobené jeho Činnosti, která vyplývá z této smlouvy

(např. poškozenívozide| či budov při sekánitrávy apod.). Nese zároveň veškeré náklady spojené s náhradou těchto
škod. Zhotovitel prohlašuje, že je proti rizikům škody způsobeným plněním této smlouvy platně a účinně pojištěn
s minimálním pojistným krytím na způsobenou škodu ve výši 5 000 000 KČ. Zhotovitel má ke dni uzavřeni této
smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti podnikatele č. 1153793375 ze dne 1. 5. 2020 pojišťovnou
GENERALI.

2. Smluvnívztah založený touto smlouvou se řídI zákonem č. 89/2012 sb., občanským zákoníkem v platném znění. .
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží

po dvou vyhotoveních.
4. Případné změny a doplňky smlouvy musí být vypracovány písemně formou čIslovaných dodatků smlouvy, které

se stanou nedílnou součástí této smlouvy a vstoupí v platnost až po potvrzeni oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany dávají přednost smÍrčÍ dohodě před soudním sporem.
6. Nedílnou součástítéto smlouvy je jejjpřÍ|oha č. 1.
7. Uzavření této smlouvy schválila Rada obce Branka u Opavy na svém 27. zasedání dne 1. 4. 2020, usneseni

Č. 06.27.2020/RO.

V Brance u Opavy dne 1. 4. 2020

"L-_-
Obec Branka u Opavy

V Brance u Opavy dne 1.4. 2020

Da|ibor Gebauer
Zahradnictvi - návrhy a realizace zahrad,

záv|ahoýe systémy
Tel.: 603 834 8'61 IČO: 75437708

E- /'gebauer@gmail.com
w &nictvi-gebaue,.,,

,."" Dalibor Gebauer
l

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54

747 41 Branka u Opavy
lČ: 47812303
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PŘÍLOHA Č. l:

ČI. l: Seznam činností údržby:
a) Údržba zeleně (sekánítrávy)
b) Údržba mIstních komunikaci v zimě (l. 11. - 31. 3.) - soleni, posyp struskou, úhrn sněhu: v pracovni
i v mimopracovní době, když vrstva sněhu stoupne na 10 cm - dle pořadí viz http://www.branka.eu/urad-
obce/uredni-deska/p|an-zimni-udrzby-918.htm|?kshowback=9
c) Ořez a káceni stromů, keřů v rámci nezbytné údržby (polomy, vyvrácené stromy, sušky apod.), svoz dřeva
na technický dvůr, odvoz klestí do areálu Pily Karel Vlček, Cihelní ulice
d) Převáděn' dět' na přechodu pro chodce u ZŠ na Školní ul'c' /ve vyučovac' dny 06 45 7 35 h/
e) Příprava na svoz komunálnIho odpadu (shromažd'ování komunálnIho odpadu z 35 ks košů rozmístěných
v obci, svoz pytlů a uskladněni do kontejneru na směsný odpad situovaného na technickém dvoře - každé
sudé úterý a průběžně dle potřeby, vývoz každou sudou středu)
f) Přeskupování a ustavení stolů v sále a přísáH KD, úklid po akcích, umývání stolů, posbÍránj ubrusů,
zametání podlahy
g) Nahození jističe ve skříni VO při zkratu elektrického vedeni (silné větry) - požadavek bezprostřední
reakce!
h) Čištění příkop Cihelnia jiných míst od PET a skleněných lahvía ALU plechovek
i) Kontrola sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu (2x ročně)
j) Natěračské práce (např. zábradlí, lavičky apod.)
k) Úklid a údržba veřejných prostranství- 3x BUS zastávka, 6x sběrné místo (kolem kontejnerů), náves,
chodníky
l) Čištění kanálů a roštů na Cihelní ulici (Andrla, kamenolom a pod Branským kopcem)
m) Čištění kanálů - výsyp košů (Pod lesem, Havlíčkova, Selská, Zadní, Nová Čtvrť, Cihelní, Bezručovo nábřeží,
Rychnovského nábřeží, Školní, Příčná, Pod skálou, Požární)
n) Postřik nežádoucí zeleně herbicidem
O) Plení plevele na obecních chodnÍcÍch a kolem silničních obrub
p) Oprava zámků, výměna žárovek, běžná údržba budov, instalace drobných technických zařizenI
q) Technický servis na obecních akcích (stavba stánků, montáž osvětlení stánků, instalace techniky- el. proud,
osvětlení, převoz a ustavení pivních setů a laviček ad.), tzn. víkendová pohotovost a dostupnost
r) Zajištění dostatečné zásoby pytlované soli
S) Údržba rozmetadla soli (solničky)
t) Rozsvíceni vánoČního stromu - ve spolupráci s firmou Albreko s.r.o.
u) Kontrola kůlů u vysazených stromů, zajištěni pravidelné zálivky, odstraňováni cizopasníků
v) Obnovování nátěru na odpočívadlech VMM (bílá odpočívadla)
w) Úklid v budově u mu|tifunkčnjho hřiště
x) Kontrola sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu
y) Likvidace elektroodpadu ve spolupráci s Elektrowin Praha a referentkou OÚ
z) Další údržbářské práce výše nespecifikované

ČI. 2: Místo předmětu plněni rámcové smlouvy (vše katastr obce Branka
u Opavy)'

1. Seznam obecních pozemků určených k údržbě zeleně:

Celkem plocha 30tisíc m2:
a) 685/1 - Pod Hanuši- údržba pásů zeleně podél cesty křovinořezem (nálety, tráva, křoviny) - dle

potřeby a zadáni-526 m' a 513 brň v šířce 0,5 až Im
b) 692/1 - Cihelní- údržba příkopů v průmyslové zÓně (křovinořez, bubnová sekačka) - dle potřeby,

alespoň 2x ročně -444 m'
c) 686/1 + 395/1 Cihelní- údrŽba travnatých ploch podél chodníků a domů a údržba túji- 452 m'



d) 689/1 - spojovací účelová komunikace k 1. HZ - údržbu bude po obou stranách provádět 1. HZ
s výjimkou odstraňováni plevele na nedostupných malých plochách - dle zadániv hodinovce
(primárně VPP)

e) 446 - Kaštanová alej - pravidelné sekáni trávy - 2554 m', včetně údržby (dle zadání) svahu k poli (v
hodinovce)

f) 685/7 + 456/2 + 358/5 - ,,nad Beverly" - pravidelná údržba zeleně - 1342 m'
g) 453+454/1- kamenolom - dle zadání v hodinovce (primárně řešiVPP)
h) 358/10 + 684 - Pod lesem - likvidace plevele (postřik + pletí + křovinořez) - dle zadáni v hodinovce

{primárně řešľVPP)
i) 722/1 - podél železnice - v úseku od značky začátek obce až po CihelnI - sekání trávy a shrabování

Iistíz lip -viz bod j)
j) 679 + 312/3 + 311 - Opavská {podél 1/57 z obou stran - údržba chodníků (postřiky, odplevelení) +

sekánitrávyi v příkopech (probíhá převod pozemků z ŘSD na obec Branka) + špice u Smejkala -
včetně bodu i) 2992 m'

k) 444/2 - plocha u silnice 1/57 ze strany od hřiště - sekání a odvoz trávy zajišťuje 1. HZ dle potřeby
l) 421/1+ 424 + 423 - hřiště + přístupové komunikace - pravidelné sečenítrávy - 4882 m'
m) 486/55 + 791/1 + 485/1 - část Bezručova nábřeží a cyklostezka směr Opava-Kylešovice - údržba

zeleně křovinořezem - cca 2x do roka - dle zadání 1,4 km bm v Šířce 0,5 až 1 m + 159 m'
n) 1/1 + 2 + 663 - náves a školka a technický dvůrOÚ - pravidelně - 2 418 m'
O) 686/1 - zelená plocha ,,u křížku" ve směru na Chvalíkovice - pravidelné sekáni trávy - 327 m'
p) 670 + 166 - prostranství u malé kaple a křížek u Theimerta - pravidelné sekání trávy - 765 m'
q) 261/1 + 262 + 673 areál ZŠ + prostranství před zastávkou a podél školy pravidelné sekánitrávy

861 m2
r) 671- prostranství u Káple NejsvětějšITrojice - pravidelné sekáni trávy - 175 m'
S) 672 + 714 + 575/2 - Havličkova - pásy zeleně podél chodníku, resp. komunikace až dozadu na oba

konce zahrádkářské osady - pravidelné sekáni trávy (začátek u lipy a vývěsky) - 1000 m'
t) 523/1 + 524/1 + 568/1 - prostranství u splavu - pravidelné sekání trávy - 1472 m'
u) 569/1 + 570/1 + 715 + 599/1- Trňák - pravidelné sekánitrávy - 2667 m'
V) 717/5 + další parce|nÍčÍs|a až dozadu pod kopec směr hřbitov Hradec nad Moravicí-včetně svahu

- pravidelná údržba křovinořezem - 378 m'
w) 676/1 - Rychnovské nábřeží - po obou stranách od mostu - údržba vegetace křovinořezem,

kontrola výsadby stromů - 514 m'
x) 295 - zelený pásek před obchodem jednota - pravidelné sekánIruční berízinovou sekačkou -12 m'
y) Pravidelné sekáni všech drobných zelených ploch podél mIstnľch komunikací na katastru obce -

výše nezmíněných, např. zelené plochy na Školní ulici, Selská, Zadní apod. - 816 m'
z) Sekáni příkop na švestkové (1,3 km), lipové (863 m) a hruškové aleji (835 m) - v šířce 0,5 až 1 m, dle

zadání

2. Seznam budov a veřejných prostranství v majetku obce určených k údržbě a k zajišťováni dalších
údržbářských prací:

- budova a areál základni Školy s hřištěm (Školní 58)
- budova a areál mateřské školy (Školní 54)
- budova sociálnIho zázemí a multifunkčnI a workoutové hřiště (Č. p. 301)
- budova mu|tifunkčniho domu (Školní 300)
- budova obecního úřadu a technického dvoru s dětským hřištěm (Bezručovo nábřeží 54)
- Kaple Nejsvětější Trojice {HavlIčkova ulice)
- Malá kaple (Havlíčkova ulice)
- zastávka BUS před ZŠ {Selská 14)
- zastávka BUS na 1/57 směr Hradec nad Moravici (Opavská)



- zastávka BUS na 1/57 směr Opava (Opavská)
- bytový dům Trňák (Havlíčkova l)
- lávka přes řeku Moravici (Havlíčkova)
-dětské hřiště u malé kaple
- lavičky určené k odpočinku na katastru obce
- cyklostezka Bezručovo nábřeží
- cyklotrasa Rychnovské nábřeží
- mÍstnÍ komunikace a chodníky (viz pasport mIstních komunikací - http://www.branka.eu/urad-
obce/uredni-des|(a/pasport-mistnich-komunikaci-919.htm|?kshowback=9)
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