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SMLOUVA O DÍLO
Č: SNIL D 2020-03

uzavřená v souladu s ust. § 2586
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,občanský zákoník").

Smluvní strany:

A. Objednatel :

Sídlo:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DS:
e-mail:

Obec Nedakonice

687 38 Nedakonice 33
00291153
CZ00291153
Komerční banka a.s.
4626721/0100
puvbzf2
podatelna@obecnedakonice.ez

Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: Jaromír Klečka, starosta
(dále jen - ,,objednatel")

B. Zhotovitel:

Sídlo:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DS:

MíSta stavební společnost s.r.o.
Nedakonice 14, 687 38 NEDAKONICE
04811631
CZ04811631
Česká spořitelna a.s.
4212788379/0800
batni5z

Zastoupený ve věcech smluvních:Micha1 Chlachula, jednatel
(dále jen - ,,zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel dále také společně jako ,,Smluvní strany" a každý samostatně jako ,,Smluvní stra-
na").
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil zá-
vazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezo-
valy plnění jejich závazků.
Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhoto-
vitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající
z llzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich
závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel
současně prohlašuje, že se dostatečným zŕůsobem seznámil se záměry objednatele ohledně realizace akce
specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje
k uzavřené předmětné smlouvy.
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovanéni rozsahu a kvalitě na
svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odmě-
ny zhotoviteli za zhotovení díla.
Název veřejné zakázky: Stavební úpravy Obecního úřadu Nedakonice č.p. 33
Místo stavby: k.ú. Nedakonice, pozemek p.č. st. 25
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I. Předmět díla
l. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjed-

naných touto smlouvou stavební dílo (dále jen - ,,dílo"):

Stavební úpravy Obecního úřadu Nedakonice Č.p. 33.

Předmětem díla je zateplení obvodového pláště, výměna části okenních výplní a dveří dřevěných za plas-
tové, v l. NP výměna 3 ks ocelových vrat (včetně den:íontáže a zpětné montáže stávajících sekčních vrat
do jiného otvoru), zateplení podstřeší a další související stavební práce, výměna stávajícího kotle za nový
kotel o inst. výkonu min. 44,1 kW plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí
směrnice Evropského ljar]a]nentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro
vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018)

Dílem se rozumí provedení stavebních prací spočívajících v zatepleni objektu Obecního úřadu a výměny
kotle dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci zpracované Michalem Janečkou, DiS., 687 24
Uherský Ostroh, Moravní 108 a Ing. Eduardem Šoberem, PROJEKCE - TZP, Pilařova 8/2, 767 01 Kro-
měříž. Podrobný rozsah předmětu plnění této smlouvy je specifikován v položkovém rozpočtu zhotovite-
le, který tvoří přílohy této smlouvy o dílo.

Dílem se rozumí též:
a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a

bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, vý-
robků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, prove-
dení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro
řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
1. kompletační a koordinační činnost,
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu,

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují dal-
Ší požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a
prováděcích předpisů k zákonu Č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bliž-
ších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném

V r

zneni,
3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provádění a dokončení díla,
4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady

vyměřených poplatků a nájemného,
5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemíst'ování po dobu reali-

zace díla a následné odstranění po předání díla,
6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,

příkopy, propustky),
7. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury,
8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení,
9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzem-

ským zvyklostem odpovídajícím balení,
10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zajistit účast stavby-
vedoucího,

11. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých
dalších zákonů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o
likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákone]n č. 185/2001Sb., při přejímacím řízení,

12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a
majetku,

13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména
zákoníkem práce, zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
prováděcími předpisy,
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14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
15. vedení staVebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů a

předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,
16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou,
17. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce,
18. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,
19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
20. pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou třetí osobě Činností zhotovitele a to do výše nabíd-

kové ceny a to po celou dobu realizace díla,
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení,

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN,
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovite-
le. Zhotovitel prohlašuje, že niu byla předána příslušná dokumentace dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb., o sta-
novení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, v platném znění. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je
povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou Část předané dokumentace a nejpozději
před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a
nedostatky.

Zhotovitel prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle
tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svéniu účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a
očekávané. Zhotovitel je srozuměn s tím, že během provádění stavebních prací bude zachován provoz
služeb v objektu inimo nezbytně nutné postupné výluky jednotlivých služeb a stavební práce je proto nut-
né provádět tak, aby byla průběžně zajištěna bezpečnost osob provozující nebo užívající služby v objektu.
Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na
základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve vý-
kresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr,
bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací,
kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří
přílohu této smlouvy.

Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace sku-
tečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů bu-

dou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou

označeny nápisem ,,beze ziněn".
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, kte-

rá zrněny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého

bude vyplývat projednání zrněny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem vý-
měr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel iná právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohod-
nutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této snilouvě.

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí tře-
tích osob (poddodavatelů).

4. Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů se budou podílet na provedení díla výhradně v roz-
sahu určeľlém smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje
veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré
části díla, a to j za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jed-
nání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání,
neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal
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poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádnéin plnění svých
povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou
změněny termíny dokončení ani cena díla.

5. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na zá-
kladě písemné dohody smluvních stran. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace po-
mocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část
kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu.

6. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn minimálně do výše ceny
díla na odpovědnost za Škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

II. Kvalitativní podmínky

l. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným
technickým normám a předpisům.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou n]u známé
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou k provedellí díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů ne-
zbytné, a jsou dobrou zámkou díla.

3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) použi-
je vždy výhradně originální komponenty systému od jednoho výrobce, a to v nejvyšší kvalitě. Jakáko-
liv kombinace komponent z více systémů nebo použití neoriginálních komponent se považuje za pod-
statné porušení Smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že při montáži ETICS bude bez výjimky dodržovat technologický postup
montáže stanovený výrobcem ETICS. Jakákoliv odchylka, opomenutí nebo nedbalost v dodržení
technologického postupu je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel má právo takové plnění
odmítnout a neuhradit.

III. Doba a místo plnění díla
1. Termín zahájení plnění a předání staveniště: nejpozději do l měsíce od podpisu smlouvy o dílo.

Nejzazší možný termín protokolárního předání a převzetí díla: do 30.9.2020.
Harmonogram postupu prací začíná termínem zahájení realizace stavebních prací a končí termínem
předání a převzetí díla.

2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokon-
čením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a
návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh
opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

3. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele, se posouvá i termín
dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane
nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného
termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.

4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo
1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše

přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, ve
r V "

vyši:
Celková cena bez DPH 1.698.717,- KČ

DPH 21% 356.730,57 Kč

Celková cena včetně DPH 2.055.447,57 KČ
Slovy: Dva miliony padesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých padesát sedm haléřů.
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2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. položkový
rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp.
uplatnění sinluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených do-
dávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. položkový rozpočet je
přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenan:ii pevnými po ce-
lou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla zejm.:

- náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele,
- zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a všech

zkoušek požadovaných projektovou dokumentací,
- zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle plat-

ných předpisů včetně uhrazení poplatků za zábor tohoto prostranství,
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na

staveništi, vC. jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné,
- spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých
platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám
sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně
z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních
a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změ-
nám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti,

- pokud objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání

Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatel-
ný vliv na sjednanou cenu,

- pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat
Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich
ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále ,,návrh"). Součástí Změno-
vého listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových
cen uvedených v položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní

Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud
v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplľ]í jednotkové
ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém
mají být Vícepráce realizovány;

b) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových
cen a množství provedených měrných jednotek,

c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té
výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

Méněpráce budou oceněny takto:
a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní

Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů,
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny

základní náklady Méněprací,
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C) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té
výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů ode dne předložení
návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjed-
nané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

V. Platební podmínky
1. Práce a dodávky budou hrazeny měsíčně. Poslední faktura bude vystavena po ukončení realizace díla

a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10% ze smluvní ceny díla (bez DPH), tj. základní

ceny díla tak, že cena za dílo bude uhrazena objednatelem do výše 90 % celkové ceny díla a DPH
v plné výši s tím, že pozastávka ve sjednané výši bude uvolněna do 30 kalendářních dnů po odstraně-
ní všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o pře-
dání a převzetí díla.

4. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavate-
le. výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby
byly přesně vyn:iezeny jednotlivé výdaje.

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do
místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyho-
tovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne
vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným
doručením daňového dokladu.

6. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a
služeb a zjišt'ovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

7. Je-li oprávněnost fakturované Částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávně vystavený daňový do-
klad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový do-
klad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

8. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena
fakturována samostatně.

9. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na
dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

10. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané
hodnoty a musí obsahovat:
a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
b) identifikační údaje objednatele vČetně DIČ
c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
d) popis obsahu účetního dokladu
e) datum vystavení
f) datuní uskutečnění zdanitelného plnění
g) výši ceny bez daně celkem
h) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
i) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
j) registrační číslo a název projekt Stavební úpravy Obecního úřadu Nedakonice Č.p. 33,

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006610.
11. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody

s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.
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12. Příjemce plnění (objednatel) prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění související výlučně s činností
veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani (§5 odst. 3 zákona o DPH) i přesto,
že má platnou registraci k DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel
plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a
n]ontážních prací objednateli, tzn., že zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na
výstupu, daň přizná a zaplatí.

VI. Podmínky provádění díla
l. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba

povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění) a to minimálně do konce
roku 2029.

2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup kon-
trolním orgánům minimálně do konce roku 2029.

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat informace a dokumentaci vztahující
se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, Ministerstva životního
prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen (,,AO"), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen
,,PCO"), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak
povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále
též povinnost na žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré in-
formace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.

4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit prováděni
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen písemně seznámit ob-
jednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně
objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele
s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od
příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobné-
ho charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajíš-
t'uje na své vlastní náklady.

7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Že k realizaci díla nepoužije mate-
riály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití
nezbytné podle příslušných předpisů.

8. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez práv-
ních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednate-
le nejméně tři dny před tennínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytíin prací, opravou chybného stavu a násled-
ným zakrytím zhotovitel.

1 l. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, ná-
stroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům,
vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, pokyny a
stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů
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v souvislosti s žádostí o poskytnutí dotace. Před realizací provede zástupce stavební finny kontrolu
všech kritických míst, tj. otvorů, narušení a spár. V případě, že během realizace budou ptáci nebo ne-
topýři nalétávat na budovu anebo bude zjištěno hnízdění ptáků či netopýrů, je nutná konzultace
s odborníkem a je nezbytné zamezit vletu do otvorů ptákům a netopýrům, kteří ještě nezahnízdili. Při
zaslepení je nutné každou díru zkontrolovat svítilnou. V průběhu realizace je potřeba kontrolovat
zejména výskyt (přelety) zvláště chráněných druhů živočichů. V případě jakýchkoliv zjištění je nutné
bezodkladně upozornit odborníka.

13. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor sta-
vebníka, autorský dozor a biologický dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby
aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem - osobou vykonávající Čin-
nost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby a s osobou provádějící biologický dozor.

14. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se
k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a
dodržovat obvyklé technologické postupy vC. doporučených postupů udávaných výrobci.

15. K řádnému provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout možnost odběru el. energie a vody. Pro-
vedení připojení a měření bude instalováno na náklady zhotovitele, který si rovněž zajistí samostatné
měření. Počáteční a konečný stav měřidel budou zapsány do stavebního deníku.

16. Za uskladněný materiál na stavbě nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

17. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích,
dozoru objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců stran. l za tímto účelem budou
uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů
stavby, které bude organizovat objednatel.

18. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady nepro-
dleně odstranění veškerých následků havárie nebo Škody se zajištěním bezpečnosti všech zúčastně-
ných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje
toto uvést do původního stavu na své náklady.

19. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a
převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis - protokol o předání a převzetí díla podepsaný
zástupci obou smluvních stran. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci
technického dozoru stavebníka, případně také autorský dozor projektanta. V zápise budou uvedeny
případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude prove-
deno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsa-
ný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel
povinen dílo převzít.

20. Součástí předání ukončeného díla je i předání originálu stavebního deníku, dokladu o likvidaci mate-
riálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy.

VII. Záruka za jakost
l. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem pí-

semného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle vý-
robků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní
dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá
právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka
se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby
s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje
odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě
bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby
odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními
stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích
termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele
bez předchozího upozomění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na
odstranění vady do 48 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologic-
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kých důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový terníín odstranění vady. ] přes
odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené vlivem živelné události, havárií a provozní činností
objednatele.

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraně-
na zhotovite]en) zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat
odstraňování vad zhotovite]eln.

6. Z]1otovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které iná stavební dílo v čase
předání objednateli. jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v tennínech vzájemně do-
hodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud
neumožní užívání, k n&nuž bylo určeno a zhotoveno.

VIII. Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen ,,ŠD") v rozsahu vy-

hlášky č. 499/2006 Sb. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který
bude za provedení stavby pIně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyve-
doucí. V průběhu pracovní doby bude ŠD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zá-
pisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám uvedeným
v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápi-
sy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie ŠD bude uchována zhotovitelem po dobu lO-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, ori-
ginál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny
stavby, a to minimálně lx za 14 dnů v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zá-
stupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve ŠD.

IX. Staveniště
1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pra-

vomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umís-
tění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená praco-
viště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci
díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím
protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předáva-
cím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvede-
nému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a Čistotu a je povinen odstraňovat od-
pady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a
o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho poru-
Šování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inže-
nýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajis-
tit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení
a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořáda-
ný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nej-
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později do 3 dnů po úspěšnérn odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a
upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objed-
nateli veškeré náklady a škody, které inu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

l. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a
sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením
staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění
nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady nepro-
dleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Smluvní pokuty

l. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v ČI. Ill. smlouvy zaplatí
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny za každý započatý den pro-
dlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové
dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném terrnínu se sjednává ve výši l
000 Kč/den za každou takovou vadu či nedodělek, a za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává ve výši
0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.

5. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na ná-
hradu Škody způsobené porušením povinnosti dle této smlouvy nebo zákona.

XII. Odstoupení od smlouvy

l. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 občanského zákoníku nebo před
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostrannýni
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluv-
ních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají pod-
statného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapa-
citních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho
povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu pře-
kážky vC. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích.
Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující
strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného
odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze
smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní,
nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která
jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkla-
du poté, co se dozvěděla o podstatném porušení sinlouvy. Lhůta pro doručení oznámení o odstoupení
od smlouvy se stanovuje pro obě strany JO dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila pod-
statné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy od-
stupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náleži-
tostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uve-
dená v jiných Článeídi smlouvy:
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů,
b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla.

~10—



SML D_2020-03

C) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou
dokuinentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné
upozornění objednatele

e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení,
g) převedení nebo postoupení pohledávek ze smlouvy a plateb s nimi spojenými bez předchozího

písemného souhlasu objednatele,

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uve-
dená jiných článcích smlouvy:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních
dnů od smluvně potvrzeného termínu,

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu.

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupeni druhému účastníkovi, smlouva
zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu
škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanove11í, která podle
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné sinjouvy takto :

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a Činností oceněných dle způsobu, kterým
je stanovena cena díla,

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí
konečnou fakturu",

.
- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od

obdržení vyzvání zahájit"dílčí předání díla"

- objednatel uhradí zllotovite]i provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vy-
stavené faktury.

XIII. Závěrečná ujednání

l. V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:

a. za zhotovitele ve věcech smluvních: Michal Chlachula, jednatel
b. za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: Michal Chlachula, jed-

natel
c. za objednatele ve věcech technických: Ing. Zdeněk Otrusina, místostarosta

2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnými dodatky, které budou podepsány ob-
jednatele a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.

3. V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v pIatnéni znění.

4. Zhotovitel nesmí převádět úplně ani z části své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle
této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s tímto převodem, s výjinikou
práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými poddodavateli díla (inimo poddoda-
vatele prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci). V případě zrušení
zhotovitele bez likvidace je zhotovitel povinen převést práva a závazky vyplývající z této smlouvy na
svého právního nástupce, pokud nedošlo k jejich automatickému přechodu.

5. jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi sinluvními stra-
nami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem inístně příslušným
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených ve smlouvě o dílo a jejich přílohách a se
zveřejněním obsahu celého projektu vC. údajů o uhrazených daňových dokladech. Tímto souhlasem
zhotovitel zaváže i své případné poddodavatele.
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7. Zhotovitel souhlasí s využitím (včetně zpracování) všech údajů uvedených ve smlouvě o dílo a jejich
přílohách v inforinačních systémech pro účely administrace veřejných prostředků.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho 2 pro objednatele a l pro zhotovitele.

9. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň prohlašují, že tuto
smlouvu projednaly a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

10. Smlouva nabývá účinnosti okainžikem jejího uzavření, přičemž uzavřena je podpisem poslední ze
smluvních stran. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí,
že smlouva nebude uzavřena, pokud ji některá ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či od-
chylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem.

Tato smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce Nedakonice dne 21.5.2020 usnesením č.
10-5/ZO/2020.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Nedakonicích dne 22.5.2020

/,/ G^NE:A'Ĺ"%.

Jaromír Klečka
starosta obce

Da MíSta stavební společnost s.r.o

68738 NEDAKONICE 1'1
MíSta s.r.o. lČ: 048 11 631, dič: cz04811631
'.'AV' ANĹ $POLEČNO5T www. mistastav.cz

Michal Chlachula
jednatel

Příloha č. l: položkový rozpočet
Příloha č. 2: Finanční a časový harmonogram
Příloha č. 3: (případný) Seznam poddodavatelů s uvedením jejich podílu
Příloha č. 4: pojistná smlouva (bude předložena před podpisem smlouvy o dílo)
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