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Důvodová zpráva 
 

Interpelace ze ZM 16. 2. 2023 
 

1) 
Písemná interpelace pana Kotta:  
 
Žádám tímto o zaslání kopie smlouvy a všech dodatků se společností Enesa, týkající se 
energeticky úsporného projektu EPC. 
 

 
 
Odpověď panu Kottovi: 
 
Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora 
 
Přes úschovnu byla dne 23.2.2023 zaslána odpověď na interpelaci.  
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2) 
Interpelace Ing. Kouřila:  

 
Mám interpelaci na téma koncepce údržby veřejné zeleně. Rada města tuto koncepci 
zadala jedné společnosti v Brně a v červnu 2022 byla na radnici prezentace výsledků, s 
tím, že firma žádala o prodloužení termínu odevzdání. I když jsem to několikrát u firmy 
urgoval, nebylo to předloženo. Chtěl jsem se zeptat, jestli ta práce byla dokončena a jestli 
bychom s tím mohli být seznámeni. – interpelace z jednání ZM 19. ledna 2023.  
 
Nová interpelace: 
 
Jsem velmi nespokojen s odpovědí. Když jsem si to přečetl, říkal jsem si, jestli každý 
mluvíme o stejné věci. Znovu se zeptám, kdy to bude dokončeno. Byl schválen rozpočet, 
myslím, že na veřejnou zeleň tam je 17 milionů Kč. Bylo to celé o tom, aby údržba 
veřejné zeleně měla větší řád a systém. Tomu, kdo to zpracovával, bylo naprosto jasné, co 
se po něm chce, takže nevím, proč by se to mělo nějak natahovat. Žádám doplnit přesné 
termíny, kdy to tedy bude. 
 
Chtěl jsem pouze ty termíny, kdy bude naplněno to, co bylo již vloni v červnu 
prezentováno zástupci těch zpracovatelů. Už to mělo být dávno hotové a už se mělo podle 
toho jet. 
 
 
 
Odpověď Ing. Kouřilovi: 
 
RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora 

 

Předmětem studie systému sídelní zeleně (zjednodušeně koncepce zeleně) jsou 
následující činnosti uvedené ve smlouvě o dílo: 

Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je 
následující: 

2.1. Identifikační údaje a cíl studie 

2.2. Metodika zpracování a použité podklady 

2.3. Stávající stav – Průzkumy a rozbory: 

Průzkumy: 

-            současný stav zeleně v zastavěném území v propojení na nezastavěné území, 

-            zhodnocení stavu – ekologická funkce, biologický potenciál na úrovni ploch, 

zastoupení převažujících vývojových stádií, 

-            střety zájmu a disproporce v možnosti uplatnění zeleně při rozvoji sídla, 

-            vyhodnocení stávajících skladebných částí ÚSES a vodních prvků z hlediska 

možnosti využívání v koexistenci s cílovým ekosystémem 

-            vyhodnocení kvality a zastoupení sportovišť. 

  

Rozbory: 
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-                 stanovení kvantitativní a kvalitativní úrovně zeleně, determinujících podmínek 

pro vegetaci, zjištění potřeb vyplývajících ze stávajícího využití území, 

-            urbanistický a kompoziční rozbor území, 

-            rozbor historických souvislostí rozvoje sídla, 

-            rozbor systému sídelní zeleně ve vazbě na strukturu obyvatel a demografické 

údaje, 

-            rozbor návaznosti systému sídelní zeleně na přírodní plochy v nezastavěném 

území, 

-            bilance současného stavu zeleně. 

  

Návrhová část: 

-            návrh řešení systému zeleně sídla, 

-            návrh dřevinných vegetačních prvků,  

-            návrh opatření, 

-            návrh témat pro zapracování do ÚPD, 

-            návrh témat pro řešení obecně závaznou vyhláškou, 

-            vymezení ploch pro obnovu a revitalizaci zeleně 
-            návrh na obnovu či vybudování sportovišť.  

Dokumentace bude obsahovat textovou, tabulkovou a výkresovou část. 

  

V těchto intencích byla v červnu 2022 představena část průzkumů. 

Ve středu 15.3. proběhlo jednání se zpracovatelem Studie, kde byly představeny 
průzkumy, rozbory a některé dílčí výstupy návrhové části. V rámci projednávání 
průzkumové a návrhové části bylo zjištěno a v návaznosti na to dohodnuto, že je potřeba 
ve studii zohlednit vlastnictví pozemků, které mají do budoucna sloužit výhradně jako 
zeleň, tj. vyznačit plochy v majetku města, státu nebo kraje a pozemky ve vlastnictví 
jiných osob. Studie bude dopracována nejpozději do 30.6.2023.  Materiál bude po 
odevzdání projednán ve výboru pro územní plánování a komisi životního prostředí, tedy 
pravděpodobně na jejich zářijových zasedáních. 

Management údržby veřejné zeleně (ve smyslu provádění sečí, odplevelování apod.) není 
předmětem studie, jak vyplývá z výše uvedeného rozsahu činností ze smlouvy o dílo, resp. 
zpracovatel studie uvede v návrhové části konkrétní doporučení ve vztahu k údržbě, ale 
toto není její primární cíl. Nicméně návrhy na revitalizaci, propojení a dovybavení 
mobiliářem jsou součástí studie. 

Problematice se věnují pracovníci magistrátu a členové komise životního prostředí a zelené 
infrastruktury. 

 
 

















































































































































































































































































































































































































































































































SMLOUVA O ou,o Č. 111 - 2013 - NP
(dále jen "smlouva")

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

Objednatel:
Adresa:
Jednající:
Oprávněná osoba k jednání
ve věcech technických:

Tel.:

Fax:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Zhotovitel:
Sídlo:
Obchodní rejstřík:
Jednající:
Oprávněná osoba k jednání
ve věcech technických:
Tel.:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Článek 1
Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19, 46751 Jablonec nad Nisou
Ing. Petrem Beitlem, primátorem
Ing. Miloš Vele, náměstek primátora,
vele@mestojablonec.cz
483357 111
483357353
00262340
CZ00262340
Komerční banka, a.s., č.ú. 121451/0100 nutno uvést
variabilní symbol

ENESAa.s.
U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 10200
Ing. Ivo Slavotínkem, předsedou představenstva
Ing. Dana Hynková, dana.hynkova@enesa.cz

286892687
27382052
CZ27382052
ČSOB, a.s., č.ú. 198787039/0300

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele řádně a včas, na
svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku 3 této smlouvy 1. etapu studie
proveditelnosti .Revltallzace soustavy CZT v Jablonci nad Nisou", která vychází ze
studie .Návrh variant budoucího zásobování města Jablonec nad Nisou teplem a
řešení soustavy CZI" zpracovanou 07/2012, varianta č. 1.

2.2 Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za
podmínek sjednaných v této smlouvě a poskytnout zhotoviteli sjednanou součinnost.

Článek 3
Specifikace díla

3.1 Dílem v rozsahu dle této smlouvy je 1. etapa studie proveditelnosti .Revltalizace
soustavy CZT v Jablonci nad Nisou".
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3.2 Úvodní studie je 1. etapou přípravy studie proveditelnosti. Studie bude respektovat
vybranou variantu 1, která byla součástí studie .Návrh variant budoucího zásobování
města Jablonec nad Nisou teplem a řešení soustavy CZT".

3.3 V rámci studie bude navrženo cca 9 centrálních plynových kotelen přednostně
umístěných ve stávajících výměníkových stanicích. U tzv. přímých odběratelů (cca 11)
bude po dohodě s majitelem objektu navržen samostatný zdroj.

3.4 Předpokládaný rámcový obsah studie proveditelnosti:

• Aktualizace bilancí - bilance budou vycházet z údaje z r. 2011 z předchozího
.Návrhu variant budoucího zásobování teplem Jablonec nad Nisou teplem a řešení
soustavy CZT". V bilancích budou respektovány aktuální údaje o odběratelích,
kteří se nově odpojili nebo zažádali o stavební povolení na nový zdroj tepla k
01/2013.

• Pro každou navrženou kotelnu bude řešeno:
• Skladba zdroje - návrh velikosti kotlů
• Napojení na zemní plyn - hrubé určení napojovacího místa na sítě RWE a

potřebné dopady na rozvoj sítí RWE, hrubé určení trasy přípojky ZP
• Roční celkové údaje o prodeji tepla, spotřebě zemního plynu, emisích
• Odborný odhad investičních nákladů
• Stanovení provozních nákladů a základní kalkulace ceny tepla
• Stanovení dalšího postupu

3.5 V této etapě nebude posuzováno umístění technologie kotelen do prostorů stávajících
výměníkových stanic a nároky na dispoziční řešení. Nebudou navrhovány konkrétní
trasy rozvodů tepelných sítí ani sítí ZP, nebude řešena kapacita elektrických přípojek
ve VS navrhovaných k přestavbě na kotelny.

3.6 Dílo bude provedeno tak, aby splňovalo požadavky obecně závazných právních
předpisů České republiky, veškerých platných ČN a ČSN, a bylo v souladu s ověřenou
technickou praxí.

Článek 4
výstupy řešení

4.1 výstupy díla dle článku 3 budou objednateli předány v předepsaných formátech,
ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD-R.

4.2 Formáty výstupů zahrnou:

• Textová část - MS WORD 2010
• Tabulky - Microsoft Excel 2010

Článek 5
Termíny plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce ihned po podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
provést dílo v rozsahu a jakosti vymezené touto smlouvou a protokolárně je předat
objednateli v termínu:

• prezentace studie do 27.2.2013
• předání studie do 28.2.2013

5.2 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po
kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, prováděno v důsledku okolností vylučujících
odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb. - obchodního
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost nevylučuje překážka, která
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vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v
důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

Článek 6
Součinnost a podklady objednatele

6.1 Objednatel zajistí přípravu a předá zhotoviteli následující podklady pro řešení díla:

• přehled odpojených odběrů od doby zpracování studie .Návrh variant budoucího
zásobování města Jablonec nad Nisou teplem a řešení soustavy CZT" včetně
adres a výše odběru a dalších potřebných informací dle podkladu, který byl předán
městu. Informace budou využity k novému aktualizovanému propočtu bilancí.

6.2 Objednatel zajistí pro vypracování studie nezbytnou spolupráci resp. sjednání schůzek:

• s vybranými přímými odběrateli CZT, jejichž seznam bude společně odsouhlasen
oběma smluvními stranami;

• s distributorem zemního plynu na území města společností RWE.

6.3 Kontaktní osobu pro věcnou koordinaci spolupráce zhotovitele s jednotlivými útvary
města a pro organizaci jednání se zástupci města je Ing. Miloš Vele, náměstek
primátora, e-mail: vele@mestojablonec.cz.

Článek 7
Cena díla a platební podmínky

7.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu vymezeném v článku 3 této smlouvy
je stanovena jako nejvýše přípustná a je dojednána dohodou smluvních stran podle
§2, zák. č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění
svého závazku dle této smlouvy vynaloží. Cena za provedení díla nebude po dobu do
ukončení díla zvýšena, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.

7.3 Celková cena předmětu plnění bez DPH je: 160000,- Kč (slovy jedno sto šedesát tisíc
korun českých). K ceně bude připočtena DPH ve výši 21%, tj. 33600 Kč.

7.4 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena po převzetí předmětu díla
objednatelem.

7.5 Podkladem pro zaplacení je daňový doklad (faktura). Zhotovitel je oprávněn vystavit
daňový doklad (fakturu) nejdříve první den následující po převzetí předmětu díla
objednatelem. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 dnů ode dne jejich doručení
objednateli.

7.7 Úhrada ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na
uplatnění práva objednatele z vad díla.

Článek 8
Odpovědnost za vady, záruky

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle této smlouvy a
že po stanovenou dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Záruční lhůta na
dodané dílo je dvouletá a počíná běžet dnem předání díla.

8.2 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou
povahu podkladů a rozhodnutí od něj převzatých, jsou-Ii podle jeho názoru nevhodné,
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ve zjevném rozporu s cílem tohoto dokumentu, nebo v rozporu s chráněným veřejným
zájmem nebo se zákonem.

8.3 V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u
zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace; v ní musí
objednatel uvést, jak se vady projevují. Reklamace musí být doručena zhotoviteli
nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva objednatele z odpovědnosti za vady
zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace objednatele doručena
zhotoviteli až do odstranění vad.

8.4 Zhotovitel se zavazuje využívat převzaté podklady pouze pro plnění předmětu smlouvy
a to způsobem obvyklým. S údaji, týkajícími se zakázky, bude zhotovitel zacházet
šetrně a bude o nich zachovávat mlčenlivost a nezneužije jich ani ve prospěch
případných vlastních aktivit, a po dokončení díla bude jeho výsledky presentovat a
využívat pouze s písemným souhlasem objednatele.

Článek 9
Sankční ujednání

9.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s placením daňových dokladů (faktur)
na straně objednatele, je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z
fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním díla ve
sjednaných termínech plnění (viz článek 5, bod 5.1) je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den
prodlení.

9.3 Ustanovení bodů 9.1 a 9.2 se uplatní pouze v případě, že nedojde mezi objednatelem
a zhotovitelem k dohodě o korektuře smluvních termínů v důsledku některých
nevyjasněných nebo komplikovaných způsobů řešení složité předmětné problematiky.

Článek 10
Předání a převzetí díla

10.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo provedené v rozsahu a jakosti
dle této smlouvy objednateli v termínu dle článku 5 této smlouvy.

10.2 O předání díla zhotovitelem objednateli bude vyhotoven písemný protokol podepsaný
zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a
charakteristiku díla, místo provedení díla, případný soupis zjištěných vad a nedodělků
díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla,
stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden
objednatel.

Článek 11
Mlčenlivost

11.1 Smluvní strany se zavazují, že během platnosti smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně
jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle smlouvy poskytnuty mezi
smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:

• informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; a
• každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti

mlčenlivosti.
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Článek 12
Závěrečná ustanovení

12.1 Právní vztahy smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, a příslušnými obecně platnými právními předpisy České republiky.

12.2 Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou
způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a
vážně, že ji neuzavírají ani v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji
řádně před podpisem přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

12.3 V případě, že se některé ustanovení této smlouvy, ať již vzhledem k platnému
právnímu řádu nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným a/nebo některé
ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností
nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje bud' ustanovení příslušného
obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší
zamýšlenému účelu této smlouvy, nebo, není-Ii takovéhoto ustanovení, způsob řešení,
který je v obchodním styku obvyklý.

12.4 Tato Smlouva spolu se všemi přílohami, které jsou její nedílnou součástí tvoří úplnou
smlouvu. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými
číslovanými dodatky, na jejichž obsahu se smluvní strany dohodnou.

12.5 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, Objednatel i Zhotovitel obdrží jeden
stejnopis.

za Objednatele: za Zhotovitele:

Ing. Petr Beitl
primátor

Statutární město Jablonec nad Nisou

V Praze, dne 1·2-. Zo 1:1-

~
blng. Ivo Slavotínek

předseda představenstva
ENESAa.s.
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