
 

 

jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

23. 2. 2016   

                                                                                                  

 

věc : 

Prominutí pokut uložených společnosti M + M servis, s.r.o. 

 

 

Důvod předložení: 

Žádost spol. M + M servis, s.r.o. – dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 85, písm.f) 

  

 

zpracoval: 

 

Klára Uličná, DiS. – provozní technik na odboru dopravy a majetku  
 

 

 

předkládá: 

Pavel Dufek – náměstek primátorky 

 

 

projednáno: 
Ing. Dalibor Dařílek – vedoucí Odboru dopravy a majetku MmÚ 

 

Rada města Ústí nad Labem dne 27.1.2016 

 

Mgr. Miloš Studenovský – vedoucí právního odboru 

 

 

 

 

 

 

přizváni k jednání: 

  



 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. žádost společnosti M + M servis, s.r.o. o prominutí pokut 

2. žádost společnosti M + M servis, s.r.o. o snížení pokut 

3. žádost společnosti M + M servis, s.r.o. o prominutí úroků z prodlení za včasné 

nezaplacení jednotlivých pokut 

 

 
 

 



 

Důvodová zpráva: 
Odbor dopravy a majetku předkládá žádost společnosti M + M servis, s.r.o. o prominutí nebo 

snížení pokut, které jí byly uloženy na základě Rámcové smlouvy pro správu a údržbu 

Městských sadů v Ústí nad Labem.  

 

 

Odbor dopravy a majetku uložil tyto sankce: 

 

24.8.2015 – pokuta 10 000,- Kč (dle smlouvy - odst.9.1)  

Nedodržení termínu objednávky č.Z117150466 (Dosadba trvalkových rostlin v MSUL – 

cena 34 644,72,- s DPH). Do termínu provedení objednávky dne 23.8.2015 nebyla vysazena 

ani jedna trvalka a ze strany poskytovatele nepřišlo žádné odůvodnění neprovedení prací. 

Současně byl navržen náhradní termín, a to do 4.9.2015. 

 

28.8.2015 – pokuta 120 000,- Kč (dle smlouvy - odst.9.2) 

Nedodržení termínu plnění objednávky č. Z117150454 (Odplevelení keřových záhonů 

v MSUL – cena 7572,18,- Kč s DPH). Keřové záhony byly vyplety, ale po celých sadech se 

válely hromady po pletí. Součástí této služby je také odvoz a uložení biohmoty na skládku 

v den skončení prací. Po upozornění na nedodělky byla týden poté poslána poskytovateli 

výzva k nápravě (dle odst.8.2), a to do 48 hod.dle Rámcové smlouvy. Při kontrole Městských 

sadů bylo zjištěno, že ani po výše uvedené lhůtě k nápravě nedošlo.  A to ani přes telefonické 

upozornění správce sadů a mailovou zprávu panu Krajovskému, jednateli společnosti M + M 

servis, s.r.o. Od této chvíle poskytovateli běžela pokuta za každou hodinu z prodlení 5 000,- 

Kč. Při kontrole Městských sadů následující den bylo opět zjištěno, že k nápravě nedošlo, až 

po opětovném upozornění pracovníka, který v sadech prováděl úklid, se hromady po pletí 

odklidily. Dle Rámcové smlouvy pro správu a údržbu Městských sadů, konkrétně dle 

odst.8.2 a dle odst.9.2, byla poskytovateli uložena pokuta ve výši 120 000,- Kč. 

 

7.9.2015 – pokuta 10 000,- Kč (dle smlouvy - odst.9.1) 

Nedodržení náhradního termínu plnění objednávky č. Z117150466 (Dosadba trvalkových 

rostlin v MSUL – cena 34 644,72,- s DPH). Do náhradního termínu objednávky, a to dne 

4.9.2015 nebyla vysazena ani jedna trvalka a ze strany poskytovatele opět nepřišlo žádné 

zdůvodnění neprovedení prací. Byl navržen další náhradní termín, a to 23.9.2015. 

 

15.9.2015 – pokuta 120 000,- Kč (dle smlouvy - odst.9.2) 

Nedodržení termínu plnění objednávky č. Z117150507 (Provedení 6.seče v MSUL – cena 

25 008,35,- Kč s DPH). Při kontrole Městských sadů po termínu plnění objednávky bylo 

zjištěno, že travnaté plochy v přední části a svah pod vyhlídkovými palubami nejsou 

posekány, ostatní plochy byly posekány velice nedbale. Poskytovateli byla poslána výzva 

k nápravě, a to do 48 hod. dle Rámcové smlouvy. Přes upozornění pana Krajovského, 

jednatele společnosti M + M servis, s.r.o. a upozornění správce sadů nebyly po výše uvedené 

lhůtě práce hotové. Od této chvíle poskytovateli běžela pokuta za každou hodinu z prodlení 

5 000,- Kč. Následující den na základě telefonátu od pracovníka v sadech byla provedena 

kontrola, kdy bylo zjištěno, že objednávka byla splněna. Dle Rámcové smlouvy pro správu a 

údržbu Městských sadů, konkrétně dle odst.8.2 a dle odst.9.2, byla poskytovateli uložena 

pokuta ve výši 120 000,- Kč. 

 

 

 

 



 

 

Reakce společnosti M + M servis, s.r.o. na uložení pokut: 

 

3.9.2015 – Žádost o prominutí pokuty (faktura č.1171500081 – 120 000,- Kč) za včasné 

nesplnění objednávky č.Z117150454 (Odplevelení keřových záhonů v MSUL). 

Společnost M + M servis, s.r.o. byla odborem dopravy písemně informována, že žádost o 

prominutí pokuty musí být projednána Zastupitelstvem města Ústí nad Labem, a to dle 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 85, písm.f), neboť částka je vyšší než 20 000,- Kč. 

 

 

17.9.2015 – Žádost o prominutí pokuty (faktura č. 1171500079 – 10 000,- Kč, f.č. 

1171500083 – 10 000,- Kč) za nesplnění objednávky č.Z117150466 (Dosadba trvalkových 

rostlin v MSUL), a to i v náhradním termínu. 

Společnost M + M servis, s.r.o. byla odborem dopravy písemně informována, že o prominutí 

těchto pokut bude rozhodovat Zastupitelstvo města Ústí nad Labem. 

 

 

21.9.2015 – Návrh na snížení pokut (faktura č.1171500081 – 120 000,- Kč) za včasné 

nesplnění objednávky č.Z117150454 (Odplevelení keřových záhonů v MSUL), a to na 50% 

odměny z objednávky, tedy 3 129,- Kč bez DPH a zároveň bude uhrazeno 50% odměny 

objednávky poskytovateli.   

 

 

21.9.2015 – Návrh na snížení pokut (faktura č.1171500089 – 120 000,- Kč) za včasné 

nesplnění objednávky č.Z117150507 (Provedení 6.seče v MSUL – cena 25 008,35,- s DPH), 

a to na 50% odměny z objednávky, tedy 10 334,02,- Kč bez DPH a zároveň bude uhrazeno 

50% odměny objednávky poskytovateli. 

 

Objednávky byly řádně proplaceny ihned po provedení prací a vystavení faktury, a to v plném 

rozsahu. Společnost M + M servis, s.r.o. byla odborem dopravy a majetku opět písemně 

informována, že žádosti snížení pokut bereme na vědomí, avšak pravomoc o tomto 

rozhodnout nemá nikdo z odboru dopravy a majetku ani z právního oddělení a vše bude muset 

být projednáno na Zastupitelstvu města Ústí nad Labem. 

 

 

15.10.2015 – Žádost o prominutí penále (u faktur č. 1171500079, č. 1171500081, č. 

1171500083 a č. 1171500089). 

 

Dne 21.10.2015 byla společnosti M + M servis, s.r.o. poslána upomínka a výzva k zaplacení 

výše uvedených faktur. Kontrolou ke dni 21.10.2015 bylo zjištěno, že ani jedna z pokut 

uhrazena nebyla. Faktury byly již po splatnosti, náhradní termín k úhradě byl stanoven na 

15.11.2015. 

 

 

2.11.2015 – Sdělení k Upomínce a výzvě k zaplacení faktur, kde společnost M + M servis, 

s.r.o. odbor dopravy písemně informuje, že 2.11.2015 uhradila pokuty za objednávku č. 

Z117150466 (Dosadba trvalkových rostlin v MSUL) a z faktury č. 1171500089 a fa.č. 

117150081 uhradili 50% odměny objednávek č. Z117150454 (Odplevelení keřových záhonů 

v MSUL ) a obj.č.Z117150507 (Provedení 6.seče v MSUL). Zbylou část pokut považuje 

společnost M + M servis, s.r.o. za neadekvátní. Současně opět žádá o prominutí úroků 

z prodlení úhrady výše jmenovaných pokut. 

 



 

 

V současné době (ke dni 19.1.2016) společnosti M + M servis, s.r.o. zbývá uhradit zbylou část 

pokuty (f.č.117150089) ve výši 109 665, 98,- Kč a zbylou část pokuty (f.č. 117150081) ve 

výši 116 871,- Kč.  

 

S ohledem na ustanovení § 85, písm.f), zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, musí být projednána 

Zastupitelstvem města Ústí nad Labem, neboť pokuty jsou vyšší než 20 000,- Kč. 

 

Tento materiál byl projednán Radou města Ústí nad Labem dne 27. 1.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:    

1. Kopie žádosti o prominutí pokuty uložené za obj. č. Z117150454 

2. Kopie návrhu na snížení pokuty uložené za obj. č. Z117150454 

3. Kopie návrhu na snížení pokuty uložené za obj. č. Z117150507 

4. Kopie žádosti o prominutí penále za objednávky č. Z117150466, Z117150454  

a Z117150507 

5. Usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 34/16 ze dne 27. 1. 2016 

 

 

 

 


