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Servisní smlouva na údržbu LVS 

 

Důvodová zpráva, návrh na usnesení. 

Po nástupu do úřadu jsme začali procházet nedořešené úkoly, jedním z nich je komunikace s 
paní Hana Gramlich zastupující firmu KOCMAN envimonitoring s.r.o., 

která na obecní úřad již 24.9. opakovaně 9.10. zaslala návrh servisní smlouvy týkající se 
zajištění provádění pravidelných servisních činnosti a posouzení funkční způsobilosti 
měřicích systémů provozovaných v rámci lokální ochrany před povodněmi. 

Jedná se o soubor činností, které se skládají ze servisu měřicí techniky, prověření měřeného 
rozsahu čidel, kontroly archivace a odesílání dat, alarmových SMS zpráv, prověření limitních 
stupňů a prvků s možnosti ovlivnění měření, které by mohly zamezit správné funkci v 
momentě nástupu povodňového rizika. Tyto činnosti jsou také specifikovány v metodické 
příručce MŽP „Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi“, která je 
umístěna na Povodňovém informačním systému (www.povis.cz, MŽP). 

Po seznámení se se zaslaným návrhem smlouvy a jejím porovnáním s materiály, které byly 
předloženy na jednání zastupitelstva dne 31.1.2018 Bod č.4 - Projednání a schválení návrhu 
smlouvy o dílo ve věci realizace JSVV v rámci protipovodňového opatření obce Spojil, a 
následnou diskusí, která na zastupitelstvu proběhla, kde bylo vedením obce konstatováno: 

Po dobu 60 měsíců plně za náklady na servis a revize odpovídá dodavatelská firma a o placení 
se starat nemusíme, vše je součástí ceny díla. 

Dotaz nyní zní: 

Je pravda, že dané servisní pravidelné prohlídky bude objednávat a platit, po dobu 60 měsíců, 
dodavatel díla - firma TBO, tak jak bylo sděleno vedením obce na daném zastupitelstvu? 

 

Návrh na usnesení  

Zastupitelstvo obce Spojil svým usnesením pověřuje kontrolní výbor o prověření podmínek 

předepsaných servisů LVS a následné předložení postupu jak ve věci dále pokračovat. 

Termín předložení zprávy do 10.12.2018. 

 
 

Ve Spojile 12.11.2018 

Tomáš Kučera. 


