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Bc. Richard Vacs. starosta
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Bc. Richard \'crcš. starmtu
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\cdouci odboru investic a strzttcgickóho ['o/\ojc Úřadu městského
obxodu SIC/ski: (Mram
Yuma ()ssma. ICI. 599 410 (IS-I. cmuiI: _\osso\u'u sIczskzrw.
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mun:

—
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zástupce:
Ing. Roman I’iIdz'm
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Ing. Roman Hidan
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č|.|.
Základní ustanovení, prohlášení
1.
IQ

Tato smlou\a je uzayřena podle lakona č. 89 3013 Sb.. občanskcho zakoniku. \e znění pti/dčjšíeh
předpisu (dále jen ..OZ").
['čclem uzavřeni teto smlomy je zajištění \'ykonu autorskeho do/oru při realizaci stavby „Náves
Heřmanice. ul. K Návsi (PD+AD+IČ)“ pro inčstsky ob\'od Sleyska ().strzna.
3. Smlumi strany prohlašují. že údaje uyedcně \ zahlzn'í teto smlou\y u taktez oprinnění k podnikaní
jsou
\“ souladu se skutečností \ době u7a\řeni smlou\y. Smluyní strany se /Ll\"ditljl. že !mčny dotčenych
udaju O/namí be/ prodlení druhe smlu\ ní straně.
4. Přikazník prohlašuje. že je odborně zpusobíly k zajištění předmětu smlotny.
5. Příkaznik prohlašuje. že není nespolehli\_\'m plátcem DPH a \ případě. že by .se jim \ pruběhu mam
smluyního \ /tahu stal. tuto informaci neprodleně sdělí Příkazci.
6. Příkazník se zayaluje. že po celou dobu učinností těto smlouyy bude mít učínnou pojistnou smlou\u
pro případ zpusobem ujmy \ sou\íslostí s \'ykonem předmětne smlumí činnosti ve \yši min. 0.5 mil.
KC. kterou kdykolíy na požadaní předloží \ originale Příkazeí k nahlednutí.
7. Smluyni strany tímto prohlašují. ke skutečnosti Loedene \e smlouvě nepouiZuji 711 obchodní tajemsni
\c smyslu „* 504 OZ u udělují s\'olení k jejich využití a zveřejnční be7 stano\ ení jakychkolí dalších
podminek.

čl.II.
Předmět smlouvy
[.

Příka/ník se mna/uje pro Příkazcc odborně. podle pokynu Přika/ce a \ ro/sahu teto smlou\y
vykonávat autorsky dozor po dobu realí7ace stayby „Náves Heřmanice.". která bude realimyana dle
projektm ě dokumentace.
Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)

a)

Cr

sledo\ani dodržení schyzilcne projektoye dokumentace /techníckeho hlediska po celou dobu
realizace stthby s příhlednutím na podmínky určene staycbním po\olenim s poskytm aním
\ysyčtlení potřebnych pro plynulost \yfstayby. dale sledo\ ani udržení souladu mezi jednotlí\_\"mí
částmi dokumentace stayby. případně upozorněni na potřebu řešení koordinačních \a/eb„
b) posu/oyaní návrhu zhotoyítele stayby na 7mčny u odchylky / pohledu dodržení
teehnickoekonomick_\"ch parametru stayby. dodržení lhut \ystayby. případně dalších udaju u
ukazutclu.
\'_\fjadřeni k POŽleBYRÚm na \'čtší množstyi \'yrobku u \ykonu oproti projektmč dokumentaci pro
proyadční sta\b_\.
d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracmaní projektmě dokumentace pro prmadčni stín by.
případně \ yrobní dokumentace 7hoto\ itele.
e) sledovani souladu dokumentace dočasných objektu zařízení stan eništč. případnč dokumentace
upra\ trvalých objektu pro účely zařízení stmeníštč. se základním řešením zaří/ení stayeniŠtě
podle projektu organizace \'ystayby (POVL
ti) účast na predani staveniště zhotoyítelí stayby.
g) účast na kontrolních dnech.
h) sledovani postupu \ ystayby z technickeho hlediska u 7 hlediska časoyeho planu vy,-stan by.
i) činnost odpovědného geodeta projektanta.
j) účast na předani u přcy/ctí stmby nebo její části \'četnč komplexního \'yzkoušení. účast na
kolaudačnim jednání.
2.
3.

2/7

Příka/cc sc zana/uje Příka/níkmí /a činnosti n\edene \' odst. l tohoto članku zaplatit odmenu.
Předmět smlou\_\ bude realizoyan \ souladu s příslušnymí předpisy u ustanm cními teto smlou\ y.
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Pi‘iku/nik se zavazuje veskere vyse uvedene ěinnosti provadět sodbornou lpusobilostí a
vyěerpthajicim zpusobem při vědomi nezastupitelnosti sve ulohy \ procesu příprav y a zabezpečení
výstavby výše uv edeně stavby.
Pf‘ika/nik se zavazuje vykonat činnosti. je? jsou předmětem teto smlouvy. zpohlcdu dosažení
největšího prospěchu Příkazee a \ tomto smyslu optimalizovat dopady svě Činnosti do kvality.
harmonogramu a rozpočtu stav by
Smluvní strany prohlašují. že předmět smlouvy není plněním nemožným a ze dohodu uzavřely po
peělivem zvaženi všech možných dusledku.

čl. |||.

Doba plnění a místo plnění

l.

Práce na realizaci předmětu plnění dle ěl. ll. teto smlouvy budou zahajeny ihned po nabytí účinnosti
smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.
Autorský dozor bude vykonavan do uplněho dokončení realizace stav by. tj. do odstranění posledni
vady z přejímaciho řízení a kolaudačního rizeni stav by vě. splněni vsech ěínnosti uvedených \ ěl. ll.
teto smlouvy.
Místem plnění je místo stavby, je? je vymezeno projektovou dokumentaci pro provádění stav by
uv cdenon v čl. ll. teto smlouvy.

čl. IV.
Odměna

Smluvní strany se dohodly. že odměna za provedené prace uv edcnc \ ěl. ll. teto ěastí smlouvy ěiní:

b)
\J

'11

J— 'e-JN

('ena bez DPH .......................................................
DPH .......................................................................
Ccna celkem včetně DPH ....................................

22 400.00 KC
4 704.00 Kč
27 104.00 Kč

Odměna bez DPH jc dohodnuta jako nejvýse pripustna a platí po celou dobu uěinnosti smlouvy.
Odměna bez DPH obsahuje i pripadne zvýšeně naklady spojene s vývojem cen \ stupních nakladu.
Přika/nik odpovida za to. že sazba daně / přidaně hodnoty je stanovena \ souladu s platnými právními
předpisy.
Součástí sjednaně odměny jsou veskere prace a dodavky. poplatky a jine naklady nezbytně pro radný
a úplný výkon autorskeho dozoru. Soucasti odměny jsou i prace a dodav ky. ktere nejsou v teto
smlouvě uvedeny a Pi'ikaznik jakožto odbornik o nich vědět měl nebo vědět mohl.
Smluvní strany se dohodly. že dojde—li \ pruběhu plnění předmětu teto smlouvy ke změně zakonně
sazby DPH stanovene pro příslušně plnění vyplývající / teto smlouvy . je Pi'íkazník od okamžiku nabytí
účinnosti změny zakonne sazby DPH povinen tietov at platnou sazbu DPH. () tělo skutečnosti neni
nutne uzavírat dodatek k teto smlouvě.
Rozsah stavby je dán projektovou dokumentaci pro provadění stav by uvedenou v ěl. ll odst. 1. teto
smlouvy. nabídkou zhotovitele stavby a smlouvou o dílo. jejímž předmětem je realizace stavby
„Náves Heřmanice. ul. K Návsi (PD+.—\D+IČ)“ \' případě. že dojde k rozšíření rozsahu stav ebnich
prací nad rámec puvodniho zadani podstatným zpusobem. nebo k podstatnemu prodloužení doby
výstavby. ktere vyvola nutnost rozsireni činnosti Přikaznika zahaji smluvní strany jednání k dodatku k
teto smlouvě. vždy však za souěasněho dodržení legislativy na úseku zadávání veřejných zakazek. Za
podstatně rozšíření rozsahu stavcbnich praci. resp. za podstatne prodloužení doby výstav by se
považuje překročení o 30 "a a v ice. Navrh dodatku věetně podrobného zduvodněni navýšení odměny
predlozi Pi'ikaznik Př'íka/ci.
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čl. V.
Povinností příkazce
l.
2.
3.

Príka7ee je povinen přizvat Prika/nika ke všem rozhodujícím jednáním. resp. predat neprodlenč zapis
nebo informace ojednanich. kterych se Přika/ník tic/účastni.
Přikayce se 7učastní předání stav enistč zhotoviteli stavbyí prejimaciho íi/cní stavby od zhotovitele
s právem rozhodovacím a kolaudačního í'i/eni. popr. lavčrcčnc kontrolni prohlidky stavby.
Prikaice se zam/uje. \ rozsahu nevyhnutelnč potrebnem. poskytnout Příka/nikovi pomoc při zajištčni
podkladu. doplňujících udaju. upřesnění. vyjadreni stanovisek. jejich) potreba v/nikne \ prubehu
plnční této smlouvy.

čl. VI.
Povinnosti příkazníka
].

2.
3.

.

ﬂ?‘

’1:

4.

8.
9.

Při plneni predmetu této smlouvy se Přikaznik niva/uje dodržovat právní předpisy. technické normy.
dohody v_vplyvajieí / této smlouvy. pokyny Příkazee. dohody smluvních stran a vyjádření
veřejnoprav ních organu a organizaci.
Příka/nikje povinen seřídit pokyny Prika/ee ajednat \ jeho zájmu.
Přika/ník je pov incn při vykonu opravnční upozornit Pí'ikaicc na /ře_iinotí nesprávnost jeho pokynu. a
to ihned. když se takovou skutečnost do/vi. Přikazník splní takov y" pokyn jen tehdy. když. na nčm
příkazce trva. \" připadč. že Pí'ika7ce i přes upo/omčni Přika/nika na splnčni pokynu trva. neodpovida
Přika/ník /a škodu takto v/niklou.
Příka/ník se muže odchylit od pokynu Přika/ee jen. je-li to nc7bytne v /a_imu Příkazce. a pokud
nemuže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladnč o techto skutečnostech informovat
Příka/cc.
Příkazník je povinen postupovat při míří/ování zalezitosti. plynoucích / teto smlouvy. osobne a s
odbornou pečí.
Příkamik je povinen předkládat Přika/ci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.
Přikazník je povinen informovat Přika/ce o možnosti uplatt'iovat prava Pí'íka/ee zc /avazkovych
vztahu \ rozsahu jím vykonavanyeh činností a takova prava uplatnit. pokud prislusny organ Prika/ce
rozhodne o učinčni príslušneho právního jednání.
Pfikamik je povinen bez odkladu oznamit Příka/cí veskere skutečnosti. které by mohly vest ke zmčnč
pokynu Přika7cc.
Jestliže Príkaznik při sve činností 7iska pro Pf'íka7ce jakekoliv včei. je povinen mu je ihned vydat.

čl. VII.
Platební podmínky
l.
2.

d)

nazev. sídlo. IČO a DIČ Objednatelc.

el
')
1)

číslo a datum vystavení Faktury.
lhutu splatnosti Faktury.
Soupis prov edenyeh prací.

(I

_.

3.

Zálohy nejsou sjednány.
Podkladem pro uhradu smluvní ceny nebo odmčny je vyúčtování ita/vane FAKTLŠRA (dále jen
..taktui'a"). která bude mít náležitosti daňov eho dokladu dle zakona č. 335 2004 Sb.. o dani / pridane
hodnoty. ve mčni pozdčjšíeh predpisu (dále jen „nikon o DPH").
Faktura musí krom'č náležitosti stanoveny'fch platnymi právními předpisy pro daňový doklad dle „* 29
Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
a) číslo Smlouvy a datum jejího u/avřeni.
b) číslo Objednávky a datum jejího vystaveni.
e) obchodní linnu. nazev nebo jméno a příjmení. sídlo. l("() a DIČ Zhotovitele.
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h) o/naěení banky a Číslo účtu. na ktery ma byt zaplaceno.
i)
o/naěení osoby. ktera fakturu vystavila. věetnějejího podpisu a kontaktního telefonu.
Doba splatností všeeli faktur je dohodou stanov ena na 3() kalendařníeh dnu po jejich doručení Přikazei.
Doruěení faktur provede Přika/ník osobně proti podpisu oprz'ivněneho /astupee Přika/ee nebo jako
doporučeně psani prostřednietv im držitele poštovní lieenee.
Příkazee je opravněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok tinaneí statutarního města
Ostravy. () teto skutečnosti bude Příka/ník neprodleně po zjištění infonnovan a bude dohodnut další
postup plnění smluvních lava/ku včetně nutnyeh Uprav smluvních v/taliu.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou nalezitost. bude-li nesprávně
v'yt'íětovaíia odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH. resp. sazba DPH se
nestanoví v případě aplikace režimu přenesení danove povinnosti). nebo Příkazník vyuětuje práce.
které neprovedl. je Příkažee oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vratit be/
/aplaeeni Přikazníkovi k prov edení opravy. \'e v'raeene faktuře vyznačí duvod vraceni. Příkazník
provede opravu vystavením nove taktury. Ode dne odeslani vadne faktury přestává běžet puvodní doba
splatnosti. Cela doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyliotovene l'aktury Příka/eí
Přikažee je oprávněn prov est kontrolu vytakturovanyeh praeí a činností. Přikamik je povinen
oprávněnym zastupeum Přikažee provedeni kontroly umožnit.
Smluvní strany se dohodly. že platba bude provedena na ěislo učtu uvedene Příkaznikem ve faktuře
be/ ohledu na číslo účtu uvedene v záhlaví teto smlouvy. Musí se však jednat o Číslo účtu /veřejněne
zpusobem umoži'iujieím dalkov _v přístup podle „* % zákona o DPH. zaroven se musí jednat o účet
vedený \ tuzemsku.

10. Pokud se stane /hotov itel nespolehlívym plateem daně dle š lOóa zakona o DPH. je Přika/ee opravněn
uhradit Přikazníkovi za /danitelne plnění ěastku bez DPH a úhradu samotne DPH provest přímo na
prislusny uěet daneho linaněního tířadu dle „\" l()\)a “lakona o DPH. Zaplacením ěastkv ve výši daně na
účet sprav ee daně Příkamika a /aplaeenim eenv bez. DPH Příka/nikovi je splněn [ava/ek Přika/ee
uhradit sjednanou cenu.
11. Povinnost /aplatit je splněna odepsaním příslušně Částky [ učtu Přika/ee

čl. VIII.
Náhrada újmy
Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo
jeho části nese Příkazník v plném rozsahu.
10. Za újmu se považuje i ujma vznikla Příkažei tím. že Příka/ee musel vynaložit naklady \ dusledku
porušení povinnosti Příka/nika.
ll. Příkazník uhradí Příkažei újmu v plnem rozsahu. pokud byla zpusobena vadným plněním předmětu
leto smlouvy.
12. Příkazník je povinen uěinít veskera opatření potřebná k odvracení ujmy nebo k jejímu zmírnění.

čl. IX.
Sankční ujednání
].
2.

3.
4.

5x7

\' případě. že Příkazník poruší pov innost dle teto smlouvy. zaplati Příka/ei 2.()()()_- Ke za každy
zjištěny“ případ.
\: případě. že Přikažník nesplněním pov innosti vyplyvajieieh ž teto smlouvy lpusobi prodloužení lhuty
v_v'stavby. žaplatí Příka/ei smluvní pokutu ve výši ().2 ”n 7 eelkove odměny uvedene v C]. [\r. odstav ei
l smlouvy (vč. DPH) za každý í lapoěaty“ den prodlení.
\' případě. že Příkazee neuhradi fakturu v době splatnosti. je Přika/ee povinen 7aplatit Přikazníkovi
urok / prodlení ve výši 0.015 " o / dlužné částky za každy“ i zapoěatv" den prodlení.
Pokud žavazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivych ěasti zanikne před řadnym termínem
plnění. nezanika narok na smluvní pokutu. pokud \ znikl dřívějším porušením pov innosti.
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Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokuttt za prodlení
s plněním.
Smluvní pokutý sjednane touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom. zda a
v jake výší vznikne druhe smluvní straně skoda. kterou lze v_vmáhat samostatně. Smluvní strany se
dohodly. Ze smluvní strana. která má právo na smluvní pokutu dle teto smlouv _vf. má právo take na
náhradu škody vznikle z porušení pov innosti. ke kteremu se smluvní pokuta vztahuje.
Stnluv ní poktítý je Příkazce oprávněn zápoěíst proti pohledávce Příkazníka.

čl. X.
Závěrečná ujednání
l.

2.

3.

Smluvní stran) berou na vědomí. že k nabýtí uěinností teto smlouvý je vyžadováno uveřejnění
v registru smluv podle zákona ě. 3—10 2015 Sb.. o zvláštních podmínkách uěinnosti některých smluv.
uveřejňování některých smluv a o registru smluv. ve znění pozdějších předpisu. (dále jako „zákon o
registru stnluv “), Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Příkazce.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran: nejdříve
však smlouva nabude uěinnosti dnem jejího 7veřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o
registru smluv.
Smluvní straný se dohodly. že pro tento svuj závazkov'ý vztah vylučují pouzití ustanovení _5 1765 ()Z.
ustanovení § 1978 odst. 2 ()Z,

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

I

ll.

13.

6 ?

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu „* 17—10 odst. 2 a 3 ()Z. zÍc v_vluěuji přijetí nabídký. která
v_vjadřuje obsah navrhu smlouvy jinými slový. i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchýlkou. i kdýž
dodatek ěi odchylka podstatně nemění podmínkv nabídky.
Tato smlouva obsahuje uplne ujednání o předmětu smlouvv a všech náležitostech. ktere strany mělý
a chtěly ve smlouvě ujednat. a ktere považují za dulezite pro závaznost teto smlouvy. Žádný projev
stran učiněný při jednání o teto smlouvě ani projev uěiněný po uzav ření teto smlouvý nesmí být
výkládán \ rozporu s výslovnými ttstanov'eními teto smlouvý a nezakládá žádný závazek žádne ze
stran.
Smluv ní stráný mohou ukoněít smluvní vztah písemnou dohodou.
Příkazcc muže kdýkoli ukoněít tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou Příkazníkovi. Noni—Ii ve
výpovědi stanov eno jinak. výpověď nabude účinnosti dnem jejího doruěettí Příkazníkoví. ljstanov'cní
_ěZ—l—B ()Z. pokud jde o náhradu skodý. se nepoužije \ případě výpovědi ze strany Příkazce z duvodu
porušení povinnosti Příkazníka dle teto smlouvv.
Příkazník muže smlouvu v_vpov ědět ke konci měsíce následujícího po měsíci. \ němž byla výpověd"
doruěena.
Úěinností výpovědi zaniká lava/ek Příkazníka uskuteěi'tovat činností. na ktere se výpověď vztahuje. ()d
uěínnosti výpov ědi je Příkázník povinen nepokračovat v ěinností. na kterou se výpověď vztahuje. Je
však povinen ílmcd upozornit Příkazce na opatření potřebná k tomu. ab) nedošlo ke vzniku škodý
hrozící z ncdokoněene ěinnosti.
V případě zániku závazku před řádným splněním díla je Příkazník povinen ihned předat Příkazci
itedokoněene plnění včetně věcí. ktere opatřil a ktere jsou součástí plnění teto smlouvy. a uhradit
případně vzniklou ujmu. pokud je jejím prokazatelným puvodcem. Příkazce je povinen uhradit
příkazníkovi cenu dodávek. prací ěi služeb„ které Příka'zník poskýtnul. popř. ktere se stálý soucástí díla.
Smluvní strany uzavřou dohodu. ve ktere upraví vzájemná práva a pov innosti.
Příkazník se zavazuje. že jakekoliv infonnace. ktere se dozvěděl \“ souvislosti s plněním teto smlouvy.
nebo ktere jsou obsahem předmětu smlouvý. neposkvtne třetím osobám.
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatku. které
budou vzestupně číslovaný. výslovně prohlášený za dodatek teto smlouvy a podepsaný oprtfívněnými
zástupci smluvních stran. Za písemnou t'ormu nebude pro tento uěel považována výměna e-mailových
ěí jiných elektronických zpráv.
Příkazník se zavazuje účastnit se na základě pozvánký Příkazce všech jednání týkajících se předmětu
smlouv'v.
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l4. Příka/ník nemuže hey pí>emnelío souhlasu Příku/ee po>toupít sx'zí pram tuti pře\ est MC pm‘innmti
plynoucí /e smlouvy třetí osobě. Příkaí/ník nemuže tuto smlouxu he/ muhlasu Příka/ee dále
postupovat.
. L'káže—li se nektere /u.stuno\ení teto smlouvy ?tla'tnlívým (nieotnýml. posoudí se \'lí\ teto \udy
na ostatní ustunm ení >mloux _x' obdobne podle š 576 ()L
l6. Písemnosti se poxažují m doručene i \ případe. 7c klcmkolix /e strun její domčení odmítne.
či jinak
memožní.
17. Vše. co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je prahne irelexzíntní a me/í strunami platí jen to. CO
je dohodnuto \ e smlouve.
18. Smloum je \yhotox'enzt ve třech Stejnopíseeh > platností originálu podepsaných opráxnenýmí aistupeí
„xman ních stran. příčem? Příktlzee obdrží d\'e vyhotovení a Příku/ník _íedno \ _x'hotox ení.
19. Osoby podepísujíeí tuto smlouvu „\\ _\Í'm podpíxem sur/ují platnost _íedntttelskýeh oprávnění.

Článek XI.
Doložka platnosti právního jednání
Doložka platností prt'nnílío jednání dle ; 4l zákona Č. 129 2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení). ve
mení

poztlejších předpisu:
Ruda mestskeho obvodu Slezská ()struxu ro/hodlzí
C. 3255 RMOb-Sle INZB 7| /e dne 3]. 03. 202].

Za Příkazcc

Datum:

o

uzavření

teto

smlouvy

svým

usnesením

Za Příkazníka

Í _„

.

g V "

M isto: ()struut

Datum:
__

_

4 f i" '3 L, '

_\-'l ísto:

Bc. Richard \'ereš

lng. Roman Fíldaín
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starostu
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