7“ *

Statutárnimésto Ostrava

„rt—„Í f; €., ; městský obvod Slezská Ostrava

smlouva

“ \ﬁ/ úřad městského obvodu

Šmlouva o dílo č. INV/0054/20
uzavřená ve smyslu ustanovení š 2586 a násl. zákona o. 89 2012 Sb., občanský zákoník. ve znení
pozdějších předpisu (dále jen „Občanský zákoník ")

Smluvní strany
Statutární město Ostrava
sídlo:
IČO:
DIČ:

Prokešovo námestí 1803 X. 729 30 ()strava—Nloravská Ostrava
00845451
(200845451 — plátce DPH

pro potře/v_i“ v_ízvluwní daňových dok/adu odběratel nebo :ákuzník

Statutární město Ostrava. městský obvod Slezská Ostrava
sídlo:
1D datové schránky:
zástupce:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Těšínská 13X 35. 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava
5hszub
Richard \r’crcé. starosta
Richard \"crcﬁ. starosta
Ing. Ondřej Klučka. tel. 599 410 076. email: okluckaťn slezska.e7
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje. Úřadu městského
obvodu Slezská Ostrava
Bc. Radek Nítka. tel. 599 410 069. email: rnitka/a slezsku.c7 _ referent
agendy investiční výstavby a pro zajisteni ochrany obyvatel Li krizové
řízení. Úřadu méstského obvodu Slezská Ostrava
Česká spořitelna. a.s.
27-1649322359 0800
[NV 0054 20

bankovní spojení:
Číslo účtu:
Číslo smlouvy:
identifikátor veřejné zakázky:
pro [wife/11' v_í'slat'cnl' tltu'míjí't'h dok/adu příjemce tlv/tt) zasílací adresu
m1síranůjedná/“ako objednatel. dále/cn .. Objednatel “ a

Ing. Štěpán Šňupárek
30. dubna 203-1 14. 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava
sídlo:
lívzickaí osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
ópzíw-t—l
1D datové schránky:

nástupce:

lng. Štěpán Šňupzírek

ve věcech smluvních:

lng. Štěpán Ší'íupzírek

- mobil: _e-muílz _
ve věcech technických:
IČO:

DIC:
bankovni ustav:
Číslo účtu:
je plátcem DPH:
Číslo smlouvy:

lng. Štěpán Šňupárek
- mobil: _. e-mtíil: _
72978325

_
Komerční banka. a.s.
ano
Slezska 1 PD

nu .sl/vně drn/nijako zhotovitel. dále jen „Zhotovím/“

uzavírají níže uvedeného dne. mésíce 21 roku tuto smlouvu 0 dilo (dále jen .,Smlvuva")
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Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

S mlouva

it;/' úřad městského obvodu
Článek |.
Základní ustanovení

1.
ls)

Smluvní strany prohlašují. že jsou zpusobilé uzavřít Smlouvu. stejne jako zpusobílé nabývat
v ramci pravniho řadu vlastním jednáním prava a povinnosti.
Tato Smlouva je uzavřena na zaklade výsledku výbérov ého řízení na veřejnou zakažku malého
rozsahu pod nazvem „„Rekonstrukce bývalého učitelského domu č. 291/49 na ul. Škrobálkova“
(PD. AD. IČ). zmena užívaní časti bytového domu na prostory mateřské školy a školní družiny.
3. Objednatel ma v úmyslu rekonstruovat bývalý učitelský dum na ul. Škrobalkova. k.ú. Ostrava
Kunčičky. přičemž k rcaližací tohoto žaméru je třeba. aby měl příslušnou dokumentaci a zajištěnou
inženýrskou cinnost. \' případe související dotaceje povinen zapracovat podmínky dotacniho titulu
do projektov é dokumentace. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu.
4. Zhotovitel prohlašuje. že je odborné zpusobílý k /ajíšténí předmětu plneni podle Smlouvy. že má
všechna podnikatelska opravneni potřebná k provedení /avazku ze Smlouvy a že i v dalším je
opravnén provest závazky ze Smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje. že se v plném rozsahu seznamíl s rožsahem a povahou předmětu Smlouvy.
že mu jsou znamy veškeré technickc'x kvalitativ ni a jiné podmínky nežbytné k realizaci zavazku že
Smlouvy a že disponuje takovymi kapacitami a odbornými znalostmi. které jsou k provedení
zavažku že Smlouvy nežbytne.
6. Zhotovitel se /ava/uje. že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mit sjednanu pojistnou smlouvu
pro případ /pusobení škody ()bjednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plneni nejmene ve \ ýši
25 "„ žceny za dílo be/ dané 7 přidané hodnoty (DPH). ujednané v čl. lll. Smlouvy. kterou
kdykoliv na požadaní předloží zastupci ()bjcdnatele.
7. Smluvní strany prohlašují. že předmét Smlouvy není plnéním nemožným. a že Smlouvu u/av řely
po pečlivém /važ.eni všech možných dusledku.
8. Smluvní strany tímto prohlašují. že skuteénosti uvedené ve Smlouvé nepovažují /a obchodní
tajemstvi ve smyslu š 504 ()béanskélío /akoniku a udélují svolení k jejich využití a zveřejnění bez
stanoveni jakýchkoli dalšich podminek.
9. Zhotovitel bere na vědomi. že Objednatel muže být pov ínen /\ eřejnit Ci zpřístupnit obsah Smlouvy
Čí další souv isejici informace na žakladé příslušných pravnich předpisu.
10. Smluvní strany prohlašují. že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto jednaní opravneny.

Článek ||.
Předmět Smlouvy
].

Zhotovitel se zavazuje pro ()bjednatele provést na svuj naklad a na své nebe/peci dilo nazvané
„Rekonstrukce bývalého učitelského domu (2291 49 na ul. Skrobalkova“.
Lřéclcm Smlouvy je žajištení vypracování projektov ých dokumentací a inženýrských činnosti
souvisejících se Almerem akcc „Rekonstrukce bývalého učitelského domu Č. 29] 49 na ul.
Skrobz-ilkova"_
Předmětem veřejné zakazky je vypracov ani projektové dokumentace pro
A. projektová dokumentace pro u/emní řízeni
B. projektová dokumentace pro stavební povolení
('. projektoval dokumentace pro provadeni stav by
D. plan be/pečnosti a ochrany zdravi při praci na staveništi
včetne zajištení výkonu související inženýrské činnosti včetně zajištění /aliajení územního a
stav ebnilío řízení a yajišténí vydani pravomocného rozhodnutí o umisteni stavby a stavebního
povolení.
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A. Projektová dokumentace pro územní řízení (dále také „DÚR“)
-

Projektová dokumentace pro územní řízení bude zpracovz'ina dle zákona ě. 183 2006 Sb.. o
územním plánování a stavebním řádu. ve znění pozdějších předpisu (dále take „stavební
zákon“). dle souvisejících prováděcích předpisu a vyhlášek k tomuto zákona. ve znění
pozdějších předpisu a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných.

-

Součásti teto projektov e dokumentace (DCR) bude:

gcodctickě zaměřeni řešeneho uzemí (polohopis. výškopis) v'ěetně zaměření všech
inženýrských sítí.
. výsledky veškerých nezbytně nutných pruzkumnych prací _ např. inženýrsko geologicky
pruzkum. dendrologický pruzkum aj.. včetně zapracovz'mí výsledku pruzkumu do
projektove dokumentace (DER).
. doklady o projednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona
a dle požadavku objednatele a budoucího uzivatele.
. pruzkumne práce v rozsahu: základové konstrukce _ sonda kopaná vně objektu pod
základovou spáru ( 1x): konstrukce krovu — podrobná prohlidka zdravotního stavu
dřevěných prvku krovu - plošnou prohlídkou; sonda do vnitřních podlahových konstrukcí
I.NP (1x). ZNP ( Ix).
. propočet stavby bude členěný dle jednotlivých stavebních objektů.
Koncept DCR zhotovitel objednateli předá v listinne podobě v jednom vyhotovení.
Projektová dokumentace (DÚR) bude objednateli předána \ elektronicke podobě. a to
následovně:
lx ('D(D\'D)-ROM s kompletní DÚR v elektronicke podobě. a to textová ěást ve formátu
.
kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová ěást ve formátu kompatibilním
s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg).
. 1x (.‘D(DVD)-R()M s kompletní DLTR v elektronicke podobě. a to textová část ve formátu
kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním
s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdD. příp. po dohodě s objednatelem v jinem
.

-

l'onnátu.

B. Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále také „DSP“)
-

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle zákona ě. lXÍs 2006 Sb..
o územním plánování a stavebním řádu. ve znění pozdějších předpisu (dále také „stavební
zákon“). dle prováděcích předpisu a \ yhlašek k tomuto zákonu. ve znění pozdějších předpisu a
dle všech příloh \ těchto dokumentech citovaných

-

Součásti teto projektov'e dokumentace (DSP) budou:
doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního
.
zákona a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podminek 7 vydaných
pravomocných rozhodnutí do DSP (rozhodnutí o kácení. atd.). aby mohlo být vydáno
pravomocně stavební povoleni.
pro zpracování DSP provede zhotovitel veškere nezbytne pruzkumne práce (výškopisne
.
a polohopisne zaměření. \ případě potřeby i hydrogeologický. atmogeochemický pruzkum.
radonovy. apod.). a to v rozsahu nutnem pro řádně zhotovení DSP.
oceněny rozpocet stavby. Časový harmonogram. trvale a provizorní dopravní značení
.
odsouhlasene dopravní komisi. \'připadě. že stavebni objekt nepodléhá stavebnímu
povolení nebude zpracován do podrobností pro možnou realizaci. bude souěástí DSP i
dopracování tohoto stavebního objektu. vě. rozpoctu. popř. bude tento stavebni objekt
přiložen do DSP ze stupně DCR.
Koncept DSP zhotovitel objednateli předá v listinné podobě v jednom vyhotovení.
Projektová dokumentace (DSP) bude objednateli předána \ elektronicke podobě. a to

—
-

následovně:
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1x ('DtDYDl-ROM s kompletní DSP v elektronicke podobě. a to textová část ve formátu
kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresova cast \ c formatu kompatibilním
s programem AutoCAD 2010 pro ětení a zápis (*.dvvg).
Ix CD( DVD)-R(Mvt s kompletní DSP v elektronicke podobě. a to textová ěást ve formatu
kompatibilním s programem .N'licrosott WORD a výkresová část v e fonnatu kompatibilním
s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf). příp. po dohodě s objednatelem v jinem
t'o rm atu .

C. Projektová dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“)
-

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem ě.
137 2006 Sb.. o veřejných zakázkách. ve znění pozdějších předpisu. v souladu s vyhlaškou Č.
230 2012 Sb.. kterou se stanoví podrobnosti vymezeni předmětu veřejné zakázky na stav cbní
práce a rozsah soupisu stavebních prací. dodávek a služeb s výkazem výměr. ve znění
pozdějších předpisu. v souladu s vyhláškou č. 499 2006 Sb.. o doktnnentaeí staveb. ve znění
pozdějších předpisu a v souladu s vyhláškou ě. 2682009 Sb.. o technických požadavcích
na stavby. ve znění pozdějších předpisu. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude
obsahovat všechny náležitosti stanovene stavebnim zákonem a souvisejícími provz'iděcímí
předpisy a vyhláškami k tomuto zákonu. ve znění pozdějších předpisu.

-

Součástí teto dokumentace (DPS) bude:
podrobná dokumentace se speeitikaei standardu materiálu a výrobku. která bude zahrnovat
podrobný popis. technicke parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr.
.
položkový rozpočet stavby bude podepsaný autorizovaným projektantem. členěný
podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni roku. Položkový
rozpočet bude doložen i v elektronické podobě ve formátu XML a ve formátu XLSX.
Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedený položky charakteru soubor nebo
komplet. musí být k použitým jednotkám připojena jejich přesná specifikace a
způsob jejich ocenění. Pokud budou použity vlastní položky. které nejsou definovány
v použité cenové soustavě. bude uvedena také jejich přesná specifikace a zpusob
ocenění.
zatřídění jednotlivých stavebních objektu. případně jejich ěasti. dle Standardní klasifikace
0
produkce CZ-CPA.
.
v případě. že správci sítí požadovali ve svých v_vjadřcních chráničky nebo bude-li DPS
v_v-žadovat přeložky inženýrských sítí. budou tyto obsazeny a odsouhlasený správci sítí
\ DPS.
zásady organizace v_v'fstavby. vc. situace stav eniště a přechodného dopravního značení (dále
.
jen ..Z()\"'). které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou
organizace řízeni dopravy (()ŘD) bude tvořit přílohu DPS. \" případě. že by“ došlo ke změně
ZOV'. bude změna take doložena do DPS.
nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce. bezpečností technických zařízení
.
i pracovního prostředí. ktere bylo již soucástí DSP. Pozadavky. včetně specítikacc všech
platných právních předpisu týkajících se BOZP. budou v potřebném rozsahu dle charakteru
stavby uvedeny a popsány v souhrnně technicke zprávě DPS.
.

D. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“)
-

Plan BOZP bude zpracován tak. aby obsahoval přiměřeně povaze. rozsahu stavby. místním
a provozním podmínkám staveniště. veškerc udaje. informace a postupy zpracovane
\ podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečně a zdraví neohrozující práce. zejména bude
obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivych uěastniku v_vstavbv. stanovení opatření
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k zajištění bezpečnosti práce na staveništi. postupy řešení mimořádných událostí na staveništi.
stanovení požadavku na bezpecne provádění udržovacích prací při užívání stav by a dopravněprovozní předpisy pro staveniště.
-

Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy. zejména v souladu se
zákonem Č. 309 2006 Sb.. kterým se upravují další 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 podminek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). ve znění pozdějších předpisu a nařízením vlády Č.
59] 2000 Sb.. o bližších minimálních požadav cích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích. ve znění pozdějších předpisu.

-

Zhotovitel se zavazuje. že bude pruběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavku
objednatele a kontrolních orgánu v pruběhu projekční přípravy stavby
Součástí Plánu BOZP bude:
.
přehled právních předpisu vztahujících se ke stavbě & intonnace o rizicích. která se mohou
během realizace stavby vyskytnout.
.
písemná zpráva o možných rizicích. jež se mohou během realizace stavby vyskytnout.
z hlediska práce a Činnosti vystavující fyzickou osobu 7v ýšeněmu ohrožení života nebo
poškození zdraví.
provozní řád stav cniště v případě potřeby.
.
Plán BOZP bude objednateli předán v elektronické podobě. a to následovně:

-

-

.

1x

.

v elektronicke podobě. a to textová Část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft
WORD a výkresová Část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro Čtení
a zápis (*.dvvg).
lx (D(DVDl-ROlvď s kompletním Pláneni BOZP (včetně aktualizovaných Částí)
\ elektronické podobě. a to textová část v e formátu kompatibilním s programem Microsoft
WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader
(*.pdf). příp. po dohodě s objednatelem \ jinem formátu.

CD(D\f"D)-R(Í)l\v1

s kompletním

Plánent

BOZP

(včetně

aktualizovaných

Části)

Předmětem inženýrskě Činnosti bude zajištění potřebných \ yjádřeni a stanovisek dotčených orgánu
a správ eu inženýrských sítí a zajištění patřičných povoleni stavebního úřadu.
Součásti závazku Zhotovitelc je provedení komplexní inženýrske činnosti. a dále zajištění vydání
pravomocněho územního rozhodnutí a stavebního povolení. Komplexní inženýrka Činnost
zahmuje zejmena zajištění všech nezbytný-ch stanovisek a rozhodnutí dotčených správních orgánu.
stanovisek \ lastníku veřejně dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zpusobu napojeni.
stanovisek vlastníku nebo správcu k utnístění stavby a k provádění praci a Činnosti v dotčených
ochranných a bezpečnostních pásmech. Soucásti inženýrské Činnosti je i vypracování návrhu
žádosti o připojení k inženýrským sítím sloužící jako podklad pro možnost uzavření smluv o
připojení k distribuční soustavě. Uzavření vlastních smluv o připojení k distribuční soustavě
zajišt'uje Objednatel samostatně.
(dále jen „Dílo“ Či „Předmět plněnf').
2.

3.
4.
5.

Jednotlivě stupně projektové dokumentace (DL'ÍR. DSP včetně Plánu BOZP. DPS) budou
objednateli dodány take v tištěne podobě. a to v 8 vyhotoveních (každe vyhotovení projektove
dokumentace bude opatřeno autori/aČním razítkem a podpisem oprávněneho projektanta).
Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou peČí v ujednáněm Čase a obstarat
vše. coje k jeho prov edení potřeba.
Zhotovitel se zavazuje Dilo pro Objednatele provest v rozsahu a za podmínek ujednaných ve
Smlouvě.
Za účelem splnění Předmětu plnění Objednatel udělil Zhotoviteli plnou moc. zejmena k zajištění
vydání pravomocněho uzcmního rozhodnutí a stavebního povolení. Zhotovitel bude Objednatele
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intormovat o pruběhu správních a jiných řízeni vztahujících se k Dílu. zejmena o podaných
namitkach a možnosti podat odv olani proti v_vdaněmu správnímu rozhodnutí.
Objednatel se zavazuje Dílo v souladu s ěl. \'l Sllllt)U\'_\ převzít a zaplatit za něj Zhotov iteli cenu
dle ěl. lll. Smlouvý

Článek Ill.
Cena za Dílo
[.

Celková cena za Dílo je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele. jako maximálně připustna a
platna po celou dobu realizace Předmětu plnění. tj. do doby splnění zavazku Zhotovitele. jako cena
smluvní. kterouje možně překročitjcn za podminek stanov ených \ e Smlouvě. a ěini ěaslku \ e výši
515 000.- Kč + DPH. tj. 623 150- Kč vč. DPH přiěcmz'. ceny za jednotlivé části Dila dle ěl. ll.
odst. 1 Smlouvy jsou následující:
Předmět plnění

Cena bez DPH v Kč

PD pro územní řízení (DCR)
' PD pro stavební povolení (DSP)
PD pro provádění stavby (DPS)
Plan BOZP
Cena celkem
2.

3.
4.

5.

i

DPH v Kč

Cena vč. DPH v Kč

200 000.—

42 ()0().-

242 000.-

l()() ()()().-

2| ()()().-

Ill 000.—

200 ()()0.—

42 000.-

242 000.-

15 000.— ”if
515 000.—

3 ISO.-.
108 150,-

W

178 1507
623 lS().—l

Daň z přidaně hodnoty (DPH) bude stanovena \ aktualni výši dle pravnich předpisu platných ke
dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to 7 platně legislativy. Zhotovitel odpovídá za to. že sazba
DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
Souěastí sjednane ceny za Dílo jsou veskere prace. služby a dodávky. poplatky a jine naklady
nezbytne pro řádně a úplně provedení Díla.
Cena za Dílo zahrnuje veškcrc potřcbne nakladý spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jine i
náklady na pojištění. bankovní garance. poplatky a správní poplatky. postovne. spolupraci
sktmrdinatorem BOZP. stavebně-technicke podklady a pruzkumý. sondy atd.). Dojde-li při
realizaci Díla k jakýmkoli zmenam. doplňkum nebo rozšíření Předmětu plnění vyplývajícím
z podmínek při provádění Díla. ktere Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí
předvídat. je Zhotovitel povinen provest soupis těchto změn. ocenit je a předložit tento soupis
zastupci ()bjednatcle ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní. má se za to. že práce a
dodávky jím realizované byly v ujednane ceně za Dílo zahrnutý. Provedení víceprací musí být
věcně i cenově odsouhlaseno (',)bjednatelem i Zhotovitelcm. a to před jejich prováděním. a upraveno
v dohodě o změně zavazku ke Smlouvě. \ souladu se zákonem ě. 134 2016 Sb.. o zadávání
veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisu (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek").
\' případě. že Zhotovitel neprovede prace. ktere jsou Předmětem plnění. tj. měněprace. al' už
7 duvodu objektivních. technických nebo zjeho strany. bude Zhotovitel povinen s Objednatelem
jednat o změně rozsahu Díla a jeho ceně. \' případě měněpraci bude cena Dila. rcsp.jeho ěastí.
ponižena o nepi'ovcdeně prace a uzavřena dohoda o změně zavazku ke Smlouv ě. týkající se změny
rozsahu Díla a jeho ccnv
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Článek IV.
Provádění Díla, doba a místo plnění Smlouvy
].

Dílo Zhotovitel provede postupne. po castech. v tomto pořadí:
[. dokumentace pro vydání rozhodnutí o umisteni stav by ve. inženýrské činnosti a zajisteni
zahájení územního řízení.
ll. projektová dokumentace pro vydání stavebního pov oleni vé. inženýrské Činnosti a zajištění
zahájení stavebního řízení.
Ill. projektová dokumentace pro provádění stavby.

2.

Součástí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby kompletní dokladova část. která
bude obsahovat vyjádření. stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánu státní správy; účastníku
řízení. správ'cu technické a dopravní infrastruktury; která budou nezbytná pro vydání ro7hodnuti o
umístění stavby. Součástí projektov e dokumentace pro vydání stavebního povolení bude dokladov'a
Část. která bude obsahovat vyjádření a stanoviska dotčenych orgánu státní správy. účastníku řízení
a správ'eu technické a dopravní inli'astruktur'v'. která budou nezbytná pro vydání stavebního
povolení. Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude dokladova Část obsahující
listiny uvedené v předchozích dvou větách tohoto odstavce a dále oceněné a neocenéné soupisy
stavebních prací a dodáv ek s v'ykazem výměr.
Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele předat v' souladu se Smlouvou v' následujících
termínech:
]. tennín předání kompletního pracovního návrhu projektové dokumentace pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby k připomínkování \ elektronické formě ze strany Objednatele:
do 9 tydiiudup/ni :lmmri/v/ v "Wynn/811' však (/0 lt) f_m/„„ ode dne nabytí účinnosti
Smlouvy.
ll. termín předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o
umístění stavby včetne kompletni dokladové casti a předání oznámení o zahájení územního
řízení:
do 1—1 t_v'dnuvc/up/m' :lmlm'ila/
nejpozdeji však do H nit/na ode dne nabytí účinnosti
Smlouvy.
lll. temiín předání kompletního pracovního navrhu projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení k připomínkování v“ elektronické formě ze strany (')bjednatele:
do 7 tydnudop/m' :lmmri/v/ naj/maluji však do N l_va'nu ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o umístění stavby.
[V. termín předaní kompletní odsouhlasené projektové dokumentace pro vydání stavebního
pov olení včetne kompletní dokladové částí a předání oznámení o zahájení stav ebního řízení:
do 11 tydnuc/a/J/ni :homvilcl Hamlin/(7'1 však (lo/2 [vc/ml ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o umístění stavby.
\". temiín předaní kompletního pracovniho navrhu projektové dokumentace pro provadeni
stavby k připomínkování \ elektronicke tomie ze strany ()bjednatele:
do 3 tydnua'op/n/ zhotovila! rim/malty] \‘.\"(l/\' do 5 Minn ode dne nabytí právní moci
stavebního pov olení.
Vl. termín předání kompletní odsouhlasene projektové dokumentace pro provádění stavby:
do 6 týdnu dop/ni :lm/m-ile/ ne;/malej! však da N (ti/nu ode dne nabytí právní moci
stavebního povolení„
\f'll. termín předání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení
Díla není stanoven. Na dokončení a přev zeti techto částí plneni se vztahuje el. Vl. odst. 1 a
odst. 3. 4. 5 (přimeřenel.
Termín předání je splnén tehdy. pokud alespon poslední den lhuty je obema smluvními stranami
podepsán předavací protokol o převzetí casti Díla dle cl. \'l. odst. 3 Smlouvy o předání částí Díla
s výhradou nebo bez výhrad dle Čl. \'l. odst. (» Smlouvy
Místem. kde Zhotovitel předa dokončené Dílo_ resp. jeho části_ Objednateli. je odbor pro rozvoj
obvodu a veřejné zakázky ÚMOb Slezská ()strav a nacházející se na adrese namesti .lurije Gagarina
] 1% 4. Ostrava — Slezská Ostrava.

3.

4.
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Zhotovitel se žavazuje respektovat připomínky a požadavky ()bjednatele. jakož i připomínky a
požadav k_v správ eu technicke a dopravní in trastruktury. inženýrských sítí. dotčených orgánu státní
správy a ostatních dotčených subjektu. uplatněné prostřednictvím ()bjednatele.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla pruběžnč konzultovat s ()bjcdnatelem navržená řešení. a
to i na osobních schuzkach \ sídle ()bjednatcle. aje povinen dodržovat závazná ustanovení ČSN.
právní. hygienické. bezpečnostní a požární předpisy. příslušně zákony a související prováděcí
vyhlášky. ktere se týkají jeho činnosti.
Zhotovitel je povinen bez zbytečneho odkladu písemně či elektronicky upozomit Objednatele na
následky takových rozhodnutí & ukonu. ktere jsou zjevně neučelne nebo ()bjednatele poskonijí
Zjisti-li Zhoto\itel při provádění Díla skryte přckážky bránící řádnemu provedení Díla.
znemožňující provest Dílo dohodnutým zpusobem. je povinen to be/ odkladu písemně ěi
elektronicky (datovou schránkou) oznámit ()bjednatelí a navrhnout mu další postup.
Zhotovitel je povinen zajistit. aby veskere odborné práce provedli zaměstnanci Zhotov'itelc
s příslušnou kv alitikací. příp. jiné osoby pověřene Zhotovitelem s příslušnou kvalitikací.
10. V případě. že ()bjednateli vznikne v přípravné fázi stavby povinnost určit koordinátora BOZP dle
zákona č. 300 2006 Sb,. kterým se upravují další 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 dalsích podmínek bežpečnosti
a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisu. je Zhotovitel povinen koordinátorovi
poskytnout potřebnou součinnost potřebnou k tomu. aby koordinátor mohl splnit sve povinnosti.
11. Zhotovitel zajistí a provede připadne stavebně-teclmieke pruzkumnc práce \ jím stanoveném
rozsahu jako podklad pro vlastní návrhovou práci. Rovněž výsledky tčchto prtizkumu budou
předány Objednáteli.

Článek V.
Jakost Díla
Zhotovitel se 7ava/uje k tomu. že vlastnosti provedeneho Díla. resp. jeho části. budou dávat
schopnost uspokojit stanov ene potřeby. tj. využitelnost. bezpečnost. bežporuehovost.
hospodárnost. při dodržení zásad ochrany životního prostředí. T_v budou odpovídat platně právní
úpravě. ČSN (českým technickým normám) a Smlouvě.
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla \ souladu splatnými právními předpisy
souvisejícími snávrhem staveb a výstavbou. podle schválených technologických postupu
stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a
bezpečnostními předpisy. v souladu se současným standardem u používaných technologií a
postupu pro tento typ stavby tak. aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech praci
a dodávek sjednaných ve Smlouvě je 7áva7nou povinnosti Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky
je povinen Zhotovitel odstranit na sve náklady.

Článek VI.
Dokončení a předání Díla
l.

Závazek Zhotovitele provest Dilo. resp. jeho části dle čl. l\'. odst. 3 body ll_. IV.. \'l.. \'ll.
Smlouvy. je splněn jeho. resp. jejich. řádným dokončením a předáním. Každá část Díla se považuje
za řádně provedenou. jestliže nebude při přev zeti vykazovat žádne vady a ncdodělky a Zhotovitel
předá ()bjednateli veskere požadovaně listiny a doklady dle čl. Vl. odst. 4 Smlouvy.
Zhotovitel oznámí písemně ()bjednateli nejpozději 3 dny po dokončení časti Díla. že je příslušná
odsouhlasena část Díla připravena k předání. Přejímací řízení o předání příslušně části Díla
Objednatel zahájí nejpozději do 5 dnu od obdržení písemněho oznameni Zhotovitele & ukončeno
nejpozději do lt) dnu ode dne jeho zahájení.
() předání. tj. o odevždání a převžetí. každe části Díla dle čl. l\'. odst. 3 body ll.. IV,. yr Smlouvy.
pořídí Objednatel se Zhotov itelem zápis o jejím předání (dále jen „ Předávací prutoku/").
podepsaný zástupci obou smluvních stran. a to ve 2 stejnopisech. kdy každá smluvní strana si

8/74 Smlouva o duo — Rekonstrukce byvaleho učitelského domu c‘ 291x49 na um Škrobalkova (PD AD, ICr

OSTRAVA
SLEZSKÁ OSTRAVA

.(

Statutární město Ostrava

í * 3 městský obvod Slezská Ostrava
\L/

4.

Smlouva

úřad městského obvodu

ponechá l takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad
a nedodčlku příslušné časti Díla s termínem jejich odstranční délku zaruky. Pokud Objednatel
odmita čast Díla převzít. uvedou smluvní strany \ Předavacím protokole svá stanoviska a jejich
odeodnční a dohodnou náhradní termín předání. Zhotovitel a Objednatel jsou dále opravneni
uvést v Předavacím protokole cokoliv. co budou považovat za nutné.
Při předáni každe odsouhlasené časti Dílaje Zhotovitel Objednateli povinen předat zejmena listiny
a doklady uvedené v čl. l\'. odst. 2 Smlouvy. a dále listiny a doklady uvedené v čl l\'. odst. 1 1
Smlouvy.

5.

Při předani každe části Díla provede Objednatel kontrolu příslušne časti Díla (včetně předaných
listin a dokladu). kterou naslednč převezme s v_v'r'liradami. nebo bez výhrad. Objednatel muže převzít
čast Díla. ktera vykazuje drobne vady a nedodčlky; jez'. nebrání užívaní příslušné části Díla. tj.
s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit t_vto vady-' a nedodčlky \ termínu
uvedenem v Předav'acím protokole.

Článek VII.
Platební podmínky
].
2.
[.

2.

Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby.
Objednatel uhradí Zhotovitelí ujednanou cenu za Dílo dle čl. II]. Smlouvy. a to postupně ve výši
odpovídající příslušné části Díla. která bude dokončena a předána dle čl. Vl. Smlouvy.
Podkladem pro úhradu ujednane ceny za Dílo. resp. jeho jednotlivých částí. dle čl. lll. Smlouvy je
vyúčtování označené jako faktura. které bude mit náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 235 2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdčjsích předpisu (dále jen „Zákon 0
DPH"). (dále jen .. Fakturu '“).
Faktura musí krome nalezitostí stanovených platny-mi právními předpisy pro dai'iov _v doklad dle ;"
29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
a) číslo Smlouvy a datutn jejího uzavření.
b) předmět Smlouvy. jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo
Smlouvy).
c) obchodní ﬁrmu. název či jméno a příjmení. sídlo. lČO a DIC“ Zhotovitelc.
d) nazev. sídlo. IČO a DK" Objednatelc.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

e) číslo a datum vystaveni Faktury.
t) lhutu splatnosti Faktury.
g) označeni banky a číslo účtu. na který má být zaplaceno.
h) označení osoby. která Fakturu vystavila. \četnčjejího podpisu a kontaktního telefonu.
Přílohou každé Faktury bude kopie Předa'ivacího protokolu pro příslušnou čast Díla.
Zhotovitel bude Dílo takturovat prubezne dílčími Fakturami. Smluvní strany se dohodly. že 90%
z celkové dílčí ceny časti Díla dle čl. lll. bude uhrazeno po předání dílčí odsouhlasené časti Díla
dle čl. IV. odst. 3 body 11.. 1V. Zbývajících 10" o z celkových dílčích cen bude uhrazeno po předání
územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci pro konkrétní čast Díla dle čl.
[\g odst, 3 bod VII.; nebo bude tato částka uhrazena. pokud ke splnční této podmínky bez zavineni
na straně Zhoto\ itele nedojde do (\ mčsícu od předaní související časti Díla dle čl. [\r’. odst. 3 body
ll.. l\'.
Zhotovitel je opravnčn vystavit Fakturu do v_v'šc ceny příslušné části Díla dle čl. 111. Smlouvy den
po dni provedení příslušné části Díla. resp. po jejím dokončení a předání ()bjednateli a převzetí
Objednatelem dle čl. V1. Smlouvy.
Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí příslušné části Díla bez vad a nedodčlku nebo
dokončení a předání s výhradou dle čl. \'l. odst. (\ Smlouvy.
Smluvní strany si ujednaly. "ze platba bude pro\ edcna bezhotovostně na číslo účtu uvedene
\ záhlaví Smlouvy. není-li dale stanoveno jinak. nebo nedohodnou-lí se smluvní strany jinak.
Smluvní strany se dohodly; že uhrada \ystav ené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené
Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu L|\ edene \ zahlavi Smlotn y. Musí se však jednat
o číslo účtu zveřejnéne zptisobem umozi'tujicím dalkovy přistup dle „* 96 Zákona o DPH. Zároveň
se musí jednat o účet vedeny v tuzemsku.
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Lhuta splatností každe Faktury je 30 dní od jejího doručení. príp. dojití. Objednatelí. Povinnost
Objednatele zaplatit je splnčna dnem odepsani prislusne častky ] účtu Objednatele ve prospech
učtu Zhotovitele.
l0. V případe prodlení Objednatele s placením Faktury mUže Zhotovitel uplatnit žakonny urok
z prodlení.
H. Zhotovitel mile či osobne doručí Fakturu ()bjednateli \ souladu s čl. XII. odst. 5 Smlouvy.
12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu _Q' ltloa Zákona o DPH. je pminen
neprodlenč tuto skutečnost sdčlit ()bjednateli.

Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plateem danč dle š lllóa zakona o DPH. je Objednatel
opravnen uhradit Zhotovitelí za Idanitelne plnční častku be/ DPH a úhradu samotne DPH prov est
přímo na účet spravce danč v souladu s _5 109a Zákona o DPH. Zaplacení častky ve výši DPH na
účet spravce danč Zhotovitele a 7aplacení Zhotoviteli ceny 7a provedení časti Díla be7 DPH bude
považováno /a splnční an azku Objednatele uhradit sjednanou cenu za pr0\ edeni příslusne časti
Díla.
14. Objednatel je opravnčn před uplynutím lhtity splatnosti vratit Fakturu bež zaplaceni. a to v případě.
kdy Faktura neobsahuje potrebne italežitosti nebo má jiné lén ady \ obsahu. Ve vracene Faktuře
musí Objednatel uvest duvod vracení. Opravnčnym vracením Faktury prestava bežet puvodní lhuta
splatnosti. Cela lhala splatnosti bčži znovu ode dne doručení. príp. dojití. opray ene nebo novč
vystavene Faktury.

Článek VIII.
Odpovédnost za vady a záruka za jakost
Zhotovitel se žavažuje za kvalitu. funkčnost a úplnost Díla provedeného na základně Smlouvy. dále
se zavazuje. že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených
prací_ jsoucích predmetem Díla. bude odpovídat technologickým normám a platným pravním
předpisum v dobč realizace Díla.
Zhotovitel se zavazuje. že \ žaruční dobč bude Dílo [pusobile k použití pro ujednany. příp. obvykly
učel. a zachovat si ve Smlouvč ujednane jinak obvykle vlastnosti.
Vzhledem k tomu. že je Dílo předavano po částech. bčží žaručni doba samostatnč pro každou
samostatnč predanou čast Díla. Zhotovitel poskytuje na každou část Díla záruku v délce 24
měsíců. Zt'íruční doba začina bčžct dnem predani příslušné části Díla Objednatelem na zaklade
Předavaeího protokolu dle Smlouvy. Bčlí Lat'uční doby pro příslušnou čast Díla se prodlužuje o
dobu. po kterou bude trvat odstrat'tovaní \ ad Zhotoy itelem.
Jestliže se v žaručni dobč vyskytnou na časti Díla vady. je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele
reklammat písemnč prostřednictvím reklamačního protokolu. a to bez zbytečnčho odkladu po
jejich 7jištční. \" reklamačním protokolu musi byt vady popsany a uvedeno. jak se projevují.
\" reklamačním protokolu dale muže Objednatel uvest sve požada\ ky. jakym zpusobem požaduje
vadu odstranit. ()dstranční vytčenych vad provede Zhotovitel bezplatnč. Stejne účinky jako \ ytčeni
vad V reklamačním protokolu má i predani časti Díla s výhradami dle čl. \'l. odst. 6 Smlouvy.
Zhotovitel je povinen nejpozdčji do 3 pracovních dnu od obdržení reklamace písemnč oznámit
Objednatelí. 7da jeho reklamaci uznava. či neuznay a. přičemž uvede duvod. proč reklamací
neuznava. Pokud tak Zhotovitel neučiní. ma se lato. že reklamaci Objednatele uznava.
() odstraneni vad smluvní strany sepišou zapis. \ nčmž povčreny Zastupce Objednatele potvrdí. Ze
příslušnou čast Díla po odstraneni vad a nedodčlku od Zhotovitele přebíra.
Reklamaci l/.C uplatnit nejpozdčjí do posledního dne !.tll'učnl doby. přičemž i reklamační protokol
odeslaný (*)bjednatelem v poslední den záruční doby se považuje /a včas uplatnčnou reklamaci.
()dstrančnim vad není dotčen narok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
L'jednaní upravující záruku iajakost nevylučují zakonnou upravu prav / vadneho plnční obsaženou
v ()bčanskem zakoniku.
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Článek IX.
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
].
2.
3.

'Jl

4.

6.
7.

Náhrada újmy se řídí ustanoveními & 2894 a násl. Občanského zákoníku.
Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak. aby nedošlo k neduvodne ujmě na svobodě.
zdraví životč nebo na vlastnietví jineho.
Zpusobí-lí Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jinym osobam škodu. at' porušením
povinnosti stanovene zakonem či porušením povinnosti 7e Smlouvy. nahradí škodu [ toho
v7níklou. a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možne. tak v penězích.
Použije-li Zhotovitel při provadeni Díla /moeněnee. zaměstnance nebo jiného pomocníka. nahradí
škodu jím zpusobenou stejně. jako by ji zpusobil sam. Tato povinnost Zhotovitele se \ /tahuje take
na jeho případně poddodavatele.
Nárok na nahradu majetkově ujmy (škody) vznika vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve
Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednanyeh povinností.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvracení škody nebo k jejímu 7mírnění.
Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt [. duvodu porušení některé z právních
povinností ze strany Zhotovitele. se Zhotovitel 7ava7uje uhradit Objednateli celkovou vyší sankce
jako náhradu majetkov e ujmy (škodyl.

Článek X.
Smluvní pokuty
].

\" případě. Ze Zhotovitel nedodrží příslušnou dobu plnění ujednanou v čl. l\'. odst, 3 Smlouvy.
uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.3% z ujednanč ceny za Dílo pro příslušnou část Díla
dle čl. Ill. Smlouvy. které se nesplnění termínu tyka. a to za každý i započaty den prodlení. a
Objednatel je opravněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
2. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamovane vady či nedodělku v souladu s čl. Vlll.
Smlouvy. ktere se projevily \ záruční době. je Objednatel opravněn učtovat Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 1000.- KČ za každou vadu a i za každý i započaty den prodlení.
3. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy 7 duvodu dle čl. X]. odst. 1 písm. d) bod 1. Smlouvy. je
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve vysi 10% ] ujednanč eeny za celé Dílo dle čl. Ill.
Smlouvy.
4. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy Z dtívodu dle čl. X1. odst. ] pístn. d) bod ll. Smlouvy. je
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% 7 ujednane ceny za eele Dílo dle čl. 111.
Smlouvy. pokud odstoupení od Smlouvy předcházelo stanovení dodatečne přiměřeně Ihuty pro
dokončení a předání Díla nebo jeho části 7e strany Objednatele.
5. V případě. že v ramci stavby realizované dle projektové dokumentace. ktera je předmětem teto
Smlouvy. bude Objednatel povinen uhradit prace a nebo naklady (dále jen víeepraee) v dusledku
porušení nektere 7 povinností Zhotovitele při plnění této smlouvy. je Zhotovitel povinen 7aplatit
Objednateli smluvní pokutu ve \ yši I0 ”n / uhra7enyeh nakladu víeepraeí za každý [jištčny případ
s tím. Že maximalní vyše smluvní pokuty bude v souhrnu činit 20% ze sjednanč eeny Díla bez DPH
dle teto Smlouvy.
6. Smluvní pokuty l7e uplatnit kumulativnč.
7. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen narok Objednatele na náhradu ujmy (škody).
8. Smluvní strany prohlašují. že sjednaná vyše smluvníeh pokut je přimčřena vyznamu utvrzenyeh
povinností.
9. Zhotovitel se [avazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné vyzve zaplatit do 30
dnu od doručení. příp. dojití. předmětné vyyvy na účet Objednatele uvedeny ve vy7v ě, jinak na účet
Objednatele uvedeny v záhlaví Smlouvy.
10. Zaplacení smluvní pokuty ne7bavuje Zhotovitele pov innosti splnit smluvenou povinnost smluvní
pokutou utvr7enou.
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Článek XI.
Zánik Smlouvy
l.

Zpusoby ukončení Smlouvy:
a) písemnou dohodou smluvních stran.
b) jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele.
c) písemným odstoupením nčkteré smluvní strany v případech stanovených Občanským
zákoníkem nebo touto Smlouvou.
dl písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy zejména v tčehto případech:
], Zhotovitel neprovádí Dílo nebo jeho část řádným zpusobem. přičemžjeho postup nebo
dosavadni výsledek provádění Díla nebo jeho částí vede nepochybné k prokazatelné
vadnému plneni.
II. Zhotovitel je v prodlení s řádným dokončením Díla nebo jeho části a jeho předáním
Objednatelí \ dohodnuté lhutč.

2.
3.
4.
5.

III. byl proti Zhotovítelí jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.
tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovítelem.
[\7. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
\"y'povčd' i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní stranč.
Smluvní strany se dohodly. že aplikace ustanovení & 3591 a č 2595 Občanského zákoníku se
vylučuje,
Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.
Odstoupením od Smlouvy 7aníkaji v rozsahu jeho účinku práva a povinnosti smluvních stran
Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.
pokudjiž dospčl. práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání. které
má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek xu.
Ostatní ujednání
[.
2.

3.

Zhotovitel nemuže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a
povinnosti z této Smlouvy třetí osobč.
Dílo jako celek i jeho jednotlivé části jsou autorským dílem chráněným ustanov cnimi zákona
č. 121 2000 Sb,. o právu autorském. o právech souvisejících s právem autorskym a o 7mčnč
nčkterýeh zakonu (autorský zákon). ve znční pozdějších předpisu. Zhotovitel prohlašuje. Že je
oprávnčn poskytnout Dílo nebo jeho části v souladu se Smlouvou k účelu dalšího rozpracování Díla
a realí7aei stavby. a take publikaee a propagace Díla za sjednanou cenu. a že Objednatel se stává
opravnčnou osobou k dalšímu využití Díla nebo jeho části k účelu dalšího rozpracování Díla a
realizaci stavby. a také publikací a propagaci Díla. Objednatel je oprávnčn poskytnout svému
případnému dodavateli. jako třetí osobč. zhotovené Dílo nebo jeho části dle Smlouvy za účelem
jednání vedoucího k dalšímu rozpracování Díla a realí7aei stavby. a také publikací a propagaci
Díla. K tomuto účelu poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci k Dílu. a to jak dokončenému. tak i
kjeho jednotlivým fázím a částem. s tím. že Objednatel není povinen licenci využit. Licence se
sjednává jako bezúplatna se 7ohlednčnim toho. že Objednatel Zhotovitcli zaplatí 7a Dílo v teto
Smlouvč dohodnutou odmčnu. Tímto odstavcem nejsou dotčeny autorská práva zpracovatelů
podkladové studie k Dilu.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout bezplatný souhlas se zmčnou Díla nebo jeho částí. pokud je to
ne7bytne pro naplnění uvedeného účelu čl. XII. odst. 2 Smlouvy a navrhované změny jsou
v souladu s právními předpisy upravujicimi výstavbu. Všechny případné autorskoprávní naroky
své i třetích osob k Dílu nebo jeho částí. je Zhotovitel povinen vyřešit na své náklady ve prospčeh
Objednatele k naplneni výše uvedeného účelu dle čl XII. odst. 2 Smlouvy. Ustanovení tohoto
odstavce nevylučuje vykon autorského dohledu dozoru ani právo na odmenu za případné
vypracování upřesnční nebo aktualizace projektové dokumentace Zhotovitelem \ rozsahu
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nezahmutem do 1610 SI111011V'1'. Timto 0d51aV66m 11615011 doteen_\' 2111101‘5kz1 prám zpmeowtelu

podklzidme >tudie k D1111.
4.

Smlm 111 >tran\ prohlašují. že údaje U\ 6L16116 11211112111 S111|011\1' 15011 \ 5011l21d11 .56 >kutečno>tí
\ dobe 11[21V 16111 Smlou\ \ Smltnni 51121111 .56 [21VL1[1111 neprodleně 0[11'L11111171116nu dotčen\elt údaju

5.

Smlmní 51121111 >i ujednal_\_ že [2151IL1111. d011160V21111 L1 dojíti \>eeh p156111110511 11'1 k211161611 56 1611611

druhe >mlumi >tiunč
/„i\„17k0\ (ho V7tz1l111 založeného Smlomou V661n6 11156111110511 [2151121111611 110 >končení pi„i\ní(lí
116111k11 Smlou\\ >e 11d1 I6m110 11121V1dl1':
21) 11156111110511 >e [2151121112
l. pro>tředníet\1111 V6161116 dL110\6 .5116 do d2110V6 nebo 6111L1110V6 >ehí„mk_\ L1d1651'1121L'1 o>ob
0111'L'1V116111611161111211 po 5112111L6 5111111V11121166l11116k6.
ll. pro>tředníet\im pro\o70\'atele po>to\'níelt 51112601611716 držitelem po>to\ní 11661166.
21 10 1121 21dr65u pro doručmání u\edenou V [11111201 8111101111. příp. pozdeji 11156111116
akluali/m'unou. jinak na adre>u 51dl21 [211152111011 \ pří>lu>nem \eřejnem rej>tříku.
b) pi>emno>ti 56 05011116 d11ru61111:
I. 7.11010V ítelem o>obnč 1121 podatelnu ()bjednutele.
e) >mlt1\ní >tran\ j>ou >rozumčn\ > 11111. že:
]. 72t>ilka jedne >mlu\ní >tran\ ob>altujiei 111'211'11116111111111 21d165L1Van6 druhe 5111lu1'111
51121116 (dále jen .. Zásilka ")
- ji je doručena. re>p. 11 došla. dnem. kd_\ >i jí osobne 1116\‘671116.
- 11 16 doručena. re>p. ji došla. dnem. kd_\ 11 1'1[16k_V odmítne pře\zít.
ll. V1161 116111110111116111112111165211011 pu>obi pr21111116d11z1n1 ode>ilzttele od okamžiku. kdy mu
proje\ \ule dojde. tzn. od okamžiku. kd\ >e d05121116 do 516111 11151107166 adr65111'L1;
[111311—11 V61101116L1d1'65211 dojití Zá>ílk\_ platí. že Z21511k21121d116 došla. \: případe [215121111
Zá>ilk\ pro>tředniet\im pro\ozo\atele 110.510V1116h 51112611 56 mít [L1 10. že Zásilka
21dr652110V1 došla 11611 praem'ní den 1101611111 ode>lání

Článek XIII.
Závěrečná ujednání
|.

(u

2.

4.

5.
6.

7.

N65121110V1-11 12110 Smlouva \'\">lo\nč jinak řídí >e pr21\L1 L1 po\ínno>ti >mlu\nieh 5112111 1112111111111
11121V1111111 předpi>\ ( e>ke republik\ zejmena pří>lu>n\mi 11.51a110VL1111111 ()h6a115k6110 zákoníku 21
11121V1111111 1116d11151 50101561161011.
\1’11111121d6. že nektere ujednání S11110uV'11 56 5111116 11611610111111 61 06111111111111. [1151201111 051211111
ujednání S1111011V11116111112161 1112111121. Smlumi 51121111 .56 zana/ují takou“ ujednání nahradit ujednáním
učímt\m 61 1112111111111. ktere >\\m ob>ziliem L1 >m\>lem odpo\ idá nejlepe ob>ahu 'L1 511111.5lu u16d1121111
pu\odního.
Veškere zmen\ 21 doplneni 5111101011 15011 mozne pouze \ případě. "že tím nebudou porušen_\
podminky zadání \6161116 zakázk\ 21 Zákona o zadán 21111 \eřejn_\feh zakázek. jen po dohodě
5111111V111L‘11 511311 u \ \Zziduji pí>emnou tomtu. Dohoda o [1116116 0115211111 [21V u[ku 1111151 b\t 110d6115211121
11111‘L1V'116111'1111 [1151111161 51111111111611 51r111121 721 dohodu o [1116116 0115211111 závazku \\>lo\ne prohlu>ena.
Každá dohoda 0 [1116116 0115211111 závazku >e \\líotmí \e 5161116111 1106111 5161110111511121k0 S1111011V21 L1
1111151 b\t \ze>tupne 0615101211121.
S111111V111 51121111 56 dohodl\ \(5111V >lu 1151L1110VL111'17400d51()b6z1n5k6l10 zákoníku. [6 \\lučují
11111611 nabídk\ 5dL1d211k6111 nebo odelt\lkou. i kd\z dodatek 61 odeb\lka pod>tatne 1161116111
podmínky nabidk\.
ZhL110V1161 11L1 >ebe 1116b1121116b6z11661 71116111 okolno>ti d166 1705 od>t 2 01163115116110 zákoníku.
S111IOUV210b521hL116 1111l116 ujednání o předmětu Smlouw 21 Všeeh 1121]6[1105166|1. ktere >mlU\ni 51121111
111611 21 6111611 V6 8111101116 ujednat. 21 ktere pmužuji /L1 duležite pro /á\'„1/_no>t S111IL1UV'11, Z21L1111'
1110161 >m|u\níeh >tran 1161116111 při jednání o S111I0L1V6 ani proje\ učínen\ po 11[21V16111 51111011111
11651111 b\t \\kládán \ rozporu > \'_\'>lo\n_\fmí ujednáními 81111010121116[21k121d11221dn1' 721V:1[6k žádne
ze >mlu\nieh 5112111.
Smlani 51121111 5110d116 11101111151111. ze >i Smlouw 1116Li1611111 podpí>em 1L1d116 111666111. že byla
117211161121 110 V[2116111116111 projednání. podle 1611611 prme (\ >\obodne \ule. \tižne & >rozumítelnč.
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nikoli v tísni a za napadne nevýhodných podmínek. Smluvní strany potv r/ují správnost a
autentičnost Smlouvy sv _v'mi níže L1\ edenvmi \ lnstnoi'ucnimi podpis).
8. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. každý s platností originálu. přičemž Objednatel si
ponechá 3 stejnopisv podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel si ponechá 1
stejnopis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Objednatel jako u/emní samosprávný celek. tj. městský obvod. je dle nikonzi Č. 340 2015 Sb.. o
/vlá_'stníeh podmínkách účinnosti nekterých smluv. uveřejňování techto smluv :| o registru smluv
(dále jen „Zákon 0 registru smluv“). ve meni po/dejsíeh předpisu. povinen uv cřcjnít Smlouvu
prostřednictvím registru smluv. přičemž tak učiní v aikonne lhute 30 dnu od umvřcní Smlouvy.
10. Smlouvu nabývá platnosti dnem jejího podepsání izistupcí obou smluv ních stran a účinnosti dnem
jejího 7veřejneni prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.
ll. Nedílnou součástí teto smlouvy je Příloha Č. 1 - Plná moc

Článek XIV.
Doložka platnosti právního jednání
Doložka platnosti právního jednání dle _ě 41 zákonu &, 128 2000 Sb” o obcích (obecní /ří/cní). ve mení
po/dejšich předpisu:
(')uzaivřcní Smlouvy rozhodla Ruda mestskeho
Č. 1867 R.\1()b.-Sle 1822 36 ze dne 08.04.2020.

Zu (Mia/Hulda

Datum:

obvodu

SIC/ská

Ostrava

svým

usnesením

Zu Z/mmvirc/c

,7 '

'r - 7’71

* '

'

Místo: Ostrava

Richard \'ereš

,

Datum:

-

"'

Místo: Ostrava

Ing. Štěpán Šňupárek

starosta

Příloha č. 1: Plná moc
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OSTRAVA!!!
SLEZSKÁ OSTRAVA

Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
rada městského obvodu

Příloha č. 1

Plná moc č. 15/2020
Radu městského ob\ odu Slczskd ()sImVa

uděluje plnou moc
na základě Li\iič\čhi rady č. 1867 RMOb-Slc 1822 36 [C L111L‘()8,04.2020
zmocnénci:

lng. Stěpán Šňupárek
sídlo: 30. dubna 2034 14. 702 00 Ostraha

IČO: 72978325
zastoupena: lng. Stčpáncm Sňupzirkem

kzastupmání statutárního města ()straVa. městského oh\odu Slezská OstraVa: \c \čči p_ioicklu
.Rekonstrukce b_\'\alého učitelského domu č. 291/49 na ul. Škrohálkm a“ (PD AD I() a to:

/a\tupo\at při jednáních. \'c \'šcch \prámích řízcnich \'cdcných před \prz'n nimi orgány k zajištění potřcbiwch
pomlcni & rozhodnuti. podium izidosti. néVrhy. ohlášcní a přijímat 1.21 příkuzce pí.\cmno\ti.

lam plná moc \c \_\\tu\uic na dobu urcitou o to na období odL d11L hubni uLinnosti \mlou\_\ o d110 L".
I\'\ ()54 20 do \\duni \\cch pimomocných sIaVL‘bniLh pmokni pro \tznhu „Rekonstrukce b_\'\alého
učitelského domu č. 291/49 na ul. Škrobálkm a“ (PD. AD IČ)

Zmocnčncc má pram jednat \umo\lumč.

/

,

.
\ ()\tru\c dne:

v .
mm
1 1 “Jr z-JzJ

'.

'
‘

.

_ \
- “\

Richard \'crcš
5121105111 mč_\l\kóho obmdu Slezská ()\tru\u

\"

...... dnL‘: ........

.......

Plnou moc přijímám

lng. Štčpun Šňupárck

Po:mimku. Staio.\ta /u\1upuic 0GC naVLnLk podl; Ll\IdllU\ L111103 od\t. 1 nikomu č. 128 2000 Sb,. o obcích
(obecní /1“1/cn1 ). VL‘ 1116111 po7dčjších pr‘cdpisu

Tésmsxa' 35 71016 Ostrava

1; 0034? 451 DIČ cznoosfw 451

www.slezskaostrava.cz

ClSlO uctu 19-164934235910800

OSTRAVA!!!
,

SLEZSKA OSTRAVA

