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UHERSKÝ BROD

MĚSTO UHERSKÝ BROD
SMLOUVA O DÍLO
dle §

2586 a

násl.

zákona

č.

89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/07786/19
čisıø zhøıøviıeıez

1.

z191O

Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 O1 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
lng. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení
lng.

ıč:

DIČ:

Bankovní spojení:

Robert Vráblík, Libor Obadal

00291463
CZ 00291463
ČS a.s., pobočka Uherský Brod

Xxxxxxx

číslo účtu:

1.02. Zhotovitel:

se sídlem:
adresa provozovny:
Zastoupen:

zapsaný ve veřejném obchodním
38267 nebo jiné evidenci
Zástupce ve věcech stavby:
Kontakt - tel.,

investic,

email:

IČ:

DIČ:

ZAMONT cz,

S.

r.

O.

Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh
Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh
Pavel Zámečník - jednatel

rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně

Pavel Zámečník - jednatel

Xxxxxx

262 84 570

CZ26284570

Bankovní spojení:

Komerční banka,

číslo účtu:

Xxxxxx

a.s.

Uherské Hradiště

oddíl C, vložka

2.

ıv

Preambule, výchozí podklady a údaje, ucel smlouvy

2.01.

Závazek provést

dílo

na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo

na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

2.02. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření

této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7.2.2019, která byla vypracována
na základě výzvy objednatele k podání nabídkyjako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2.03. Účel

Účelem

této

smlouvy

smlouvy (dále taky „,Smlouva“)

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se S

je realizace díla v

rozsahem

kvalitě a

dohodnutém čase.

že je schopen dílo ve smluvené lhůtě
zahrnuty v ceně díla.

díla seznámil,

dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením

3.

bezvadné

díla jsou

Předmět smlouvy

3.01. Popis předmětu smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek
a podmínky prováděníjsou specifikovány

zhotovitele provést pro
touto smlouvou.

objednatele

dílo,

jehož rozsah

Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací nazvaných:

Rekonstrukce ulice Na Chmelnici, Uherský Brod -

SO

102, 103

(dále jen ,,stavba“).

Předmětem stavby

je rekonstrukce části místní komunikace s živičným povrchem v délce cca 295,0
m. Součástí provedení je kompletní výměna konstrukce vozovky, vybudování podélného parkovacího
stání s povrchovým provedením zvegetační betonové dlažby, vybudování autobusových zastávek,
bezbariérového chodníku, nasvětleného přechodu pro chodce včetně uložení rezervní chráničky

a sadové úpravy.

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci zpracované projekční kanceláří
ViaDesigne, S. r. o., IC 27696880, Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav v říjnu 2018, (dále jen ,,PD“),
které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace výše citované zakázky malého rozsahu.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinační
a kompletační činnosti celé stavby.
3.02.
0

Rozsah

díla

vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které
jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě sídla obou smluvních
Rozsah

díla je

stran.

Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo
mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných
dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě O dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí
dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy Z kontrolního dne, seznam vad
a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.
0
Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu
a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, když nejsou konkrétně
rozepsány. Ztoho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků
a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.
Rozsah díla - další Související práce a činnosti zejména:
0

i

0

Vytyčení stávajících inženýrských
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Geodetické vytyčení staveniště před zahájením stavby, vytyčení výškových a polohopisných
bodů stavby, vč. vypracování vytyčovacích protokolů, ověřených úředně oprávněným
Zeměměřičským inženýrem.
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace - 3x
v grafické podobě a 1× digitálně ve formátu PDF, DGN, DWG. Vše bude provedeno a ověřeno
oprávněným Zeměměřičským inženýrem; zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření
iKrajskému úřadu Zlínského kraje, Odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace
jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na
internetových stránkách \A/\A/\A/.'|dtm-zk.cz.
Projekt skutečného provedení stavby 3× v grafické podobě a 1× digitálně (editovatelná,
needitovatelná verze).

přechodné
místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
a vydání rozhodnutí O uzavírce předmětné silnice. Na základě vydaného stanovení přechodné
místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede zhotovitel na svůj náklad, nebezpečí
trvalého dopravního značení vč. světelného
a zodpovědnost osazení přechodného

Zajištění vydání stanovení

i

i

i

signalizačního zařízení.

Zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků. Zajištění
trvalého dopravního značení s příslušným
vydání rozhodnutí k umístění provizorního
Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění a přemist'ování po dobu
realizace díla a následné odstranění po předání díla.
i

nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.
Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla.
Zařízení a odstranění zařízení staveniště.
Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby
u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí.
Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti
Zajištění přístupu a příjezdu k

zatečení vloupání.
i

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných
k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
Zajištění kladných
stavby.

norem vztahujících se

závazných stanovisek dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu

Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu

dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při
předání a převzetí díla.
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrý\/aných
prací.

Pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou

zahrnutí díla do majetkové podstaty.

třetí

osobě

činností zhotovitele a pojištění proti

všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

Zajištění

Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona
183/2006 Sb. a zajistit účast stavby\/edoucího.
Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů
O jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění
pozdějších předpisů.
Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
č.

3.03.

Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním
zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad:
do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo
-

v průběhu zhotovení díla
každý výkres dokumentace O skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem
a podpisem osoby, která změny provedla
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ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“
dokumentace skutečného provedení bude provedena v digitální podobě.

-

části projektu,

-

3.04.
0

0

0

0

0

0

0

i

Podmínky provádění stavby

Stavba bude realizována v souladu S vydaným stavebním povolením na předmětnou stavbu
a respektovat všechna stanoviska správců inženýrských sítí a závazná stanoviska
a rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou dokladovou částí projektové dokumentace.
Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu
a volna od 8:00 do 15:00 hod., pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
Po dobu provádění díla bude zajištěna průjezdnost (provádění za pomoci částečné uzavírky
komunikace bez přerušení silničního provozu) a přístup k nemovitostem v ul. Na Chmelnici.
Při omezení příjezdu nebo přístupu k nemovitostem musí zhotovitel tuto skutečnost
vpředstihu oznámit všem obyvatelům, kterých se omezení týká. Úplné zamezení příjezdu
knemovitostem bude maximálně po dobu 10 dnů. Úplná uzavírka komunikace vul. Na
Chmelnici bude případně po úsecích a po dobu nezbytně nutnou např. při frézování živičného
povrchu nebo při nové pokládce živičného povrchu.
Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo
k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob.
Objednatel požaduje při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.) použít
vodní clonu pro minimalizování prašnosti.
Zhotovitel musí umožnit průjezd stavbou vozům se zásobováním, vozům pro odvoz
komunálního odpadu. Po dobu uzavírky komunikace nebo provádění dílčích stavebních prací,
které neumožní odvoz komunálního odpadu je zhotovitel povinen zajistit odvoz kontejnerů na
okraj staveniště a zpět vždy v den svozu.
Projektová dokumentace, specifikovaná vodst. 3.01., bude zhotoviteli předána ve třech
vyhotoveních vlistinné podobě, pro potřebu dalších výtisků pro realizaci stavby nebo
dokumentaci skutečného provedení si zhotovitel stavby zajistí sám.
Zhotovitel je povinen jako původce odpadů nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě vzniku odpadu kat. č. 17 01 01 - Beton
si může investor stavby, na základě písemné dohody se zhotovitelem, vyhradit právo, aby
tento odpad zůstal V jeho vlastnictví. Přebere tak na sebe veškeré povinnosti vyplývající ze
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Tento druh odpadu bude
následně převezen na deponii Objednatele a předán osobě oprávněné k recyklaci. Žádost o
vydání závazného stanoviska Odboru životního prostředí ke kolaudaci podá zhotovitel stavby.
K žádosti je nutno doložit:
0
Identifikace zhotovitele stavby (případné subdodavatele)
0

termín realizace stavby

0

průběžnou evidenci o nakládání se všemi odpady Z realizace záměru V rozsahu dle
§ 21 přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - (název odpadu, katalogové
zařazení, vyprodukované množství, doklad o předání osobě oprávněné) v případě
odpadu kat. č. 17 01 01 - Beton bude uvedeno, že tento zůstal v majetku
investora, bude doložen výpis Z evidence investora a kopie písemné dohody)
podpis zhotovitele stavby + kontaktní osoba + telefon

0

3.05. Právo objednatele na
0

3.06.

4.

Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit

Doba a místo

4.01.

změnu předmětu smlouvy

Objednatel má právo Z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce).
Pokud Objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě
je Objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je
účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

Doba

mu

sjednanou cenu.

plnění

plnění předmětu smlouvy:

Zahájení prací

-

15.04.2019

předání staveniště
j

Dokončení prací - předání stavebních prací

15.07.2019
j
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Termín dokončení

díla (předání dokladové části
včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy
a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu
souhlasu stavby)

Zmena v dobe

19.08.2019

plnenı

Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací,
zejména Z důvodu nevydání pravomocného stavebního povolení nebo prodloužení doby
trvání zadávacího řízení nebo Z důvodů okolností vyšší moci.
Objednatel upřesní termín zahájení stavebních prací před podpisem smlouvy o dílo nebo
zašle písemnou výzvu k zahájení prací zhotoviteli min. 1 měsíc před zahájením prací. Lhůta
pro provedení stavby bude vždy zachována dle čl. 4.01.
Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení
na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se
zejména o prodlení objednatele s předáním staveniště, pravomocného stavebního povolení
(ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu
§ 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
Zhotovitel je povinen zahájit práce
protokolárního předání staveniště.
Zhotovitel je povinen dokončit práce
Zhotovitel je povinen předat

4.02. Místo plnění
ul.

5.

Cena

5.01.

Na

na

díle
díle

a řádné vnich pokračovat do 5 dnů ode dne

v době plnění sjednané dle smlouvy.
v termínu sjednaném ve smlouvě.

díla objednateli

předmětu smlouvy:

Chmelnici, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod,

Česká

republika.

podmínky pro změnu sjednané ceny

díla a

Cena

předmět

na

díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy

v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče,
specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena celkem bez DPH

5.841 .995,18 Kč

DPH 21%

1.226.818,99 Kč

Cena za
Do

dílo

celkem včetně DPH

7.068.814,17

Kč

ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení
Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících S provedením díla ani
jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, kjejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této
smlouvy či obecné závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení
sjednané ceny zdůvodu chyb nebo nedostatků vjeho cenové kalkulaci cenové nabídky,
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po
uzavření této smlouvy.
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu S ustanoveními § 2 zákona
č. 526/1990 Sb. O cenách a je dohodnuta vč. daně Z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně
z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla
zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet
bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce - ,,vícepráce“ a „méněpráce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu
této

díla.

realizace díla.

Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a provéřil
staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek
stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých
informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke

zhotovení
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Podmínky pro změnu ceny
Sjednaná cena může být změněna pouze za
5.02.
a)
b)

5.03.

níže uvedených podmínek:
po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH
pokud Objednatel požaduje provedení prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu
(vícepráce) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky Z předmětu plnění
(méněpráce).
i

Způsob sjednání změny ceny

Zpodmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen
změny nabídkové ceny a předložíjej objednateli k odsouhlasení.
Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově

Nastane-li některá

provést výpočet
0

specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po
odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku ktéto smlouvě.
Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena

0

0

0

0

6.

objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení
a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla
ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na
zvýšení sjednané ceny.
Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou
metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro stavební práce a s nimi spojené
dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb.,
shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky v cenové
úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny. Pro stavební práce a s nimi spojené
dodávky neuvedené ve sbornících bude dohodnuta individuální kalkulace.
Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel
je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové
ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují
rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.

Platební
0

0
0

podmínky

Nárok na cenu za
Dílo je dokončeno,

dílo
je-li

vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště.
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Objednatel neposkytuje zálohy.
Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy není ekonomickou činností zadavatele
anebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a

zákona o DPH.
0

Cena za

dílo bude hrazena průběžně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů
vystavených zhotovitelem, které budou vystavovány měsíčně dle skutečně
provedených prací dodávek a služeb.
Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se
ktomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě
odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví
zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez
toho je faktura neplatná. Obsahem zjišťovacího protokolu budou částky - fakturováno dosud,
fakturováno za období a zbývá fakturovat.
Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po
doručení faktury.
V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný
daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za
obdobných podmínek, jakje uvedeno v tomto článku.
Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
označení faktury a IČO
údaj O zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj O zápisu do
jiné evidence)
název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
předmět plnění- název projektu/zakázky
(faktur)

0

0

0

0
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cena provedených prací
den vystavení a splatnosti faktury
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani
z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz.
Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně
vystavený daňový doklad zhotoviteli suvedením důvodů. Zhotovitel je vtomto případě
povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta
-

splatnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí
objednateli případné Sankce za opožděný odvod DPH.

7.

Majetkové sankce

7.01

Sankce za nesplnění doby plnění

Pokud bude zhotovitel v prodlení S dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý Započatý den prodlení.

povinen

i

7.02 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či vjiněm
sobjednatelem předem dohodnutém termínu kodstraňování vad a nedodělků, uvedených
vzápise O předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč
za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.
Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise O předání
a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu
a nedodělek a každý den prodlení S odstraňováním.
Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise O předání
a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou vadu
a nedodělek a každý den prodlení S odstraňováním.
7.03 Sankce za neodstranění reklamovaných vad
Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace
kodstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování
nenastoupil ve sjednaném termínu.
Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad O více než 10 dnů, zaplatí
objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení S nenastoupením
k odstraňování reklamovaných vad.
Pokud je zhotovitel v prodlení S odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní
pokutu 1.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení S odstraňováním.
Označil-li objednatel vreklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla,
případně hrozí nebezpečí škody velkěho rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty
ve dvojnásobné výši.
Pokud zhotovitel vdohodnutěm termínu nenastoupí kodstranění reklamovaných vad,
souhlasí zhotovitel S tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady
zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění
práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů
od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý
den prodlení S odstraněním.
7.04.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy
Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem

do stavebního deníku nebo v zápisu z kontrolního dne,
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý případ.
7.05.

je

povinen zaplatit objednateli smluvní

Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy
Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ho objednatel upozorní v písemné

výzvě S termínem předložení dokladů,
5.000 Kč.
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7.06.

Úrok Z prodlení za pozdní úhradu faktury

V případě

prodlení objednatele se Zaplacením faktury proti sjednaněmu termínu zaplatí
objednatel zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05
Z dlužné částky za každý den prodlení.

7.07.

%

Způsob a vypořádání smluvních pokut

V případě,

že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok Z prodlení), bude vystavena
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den

faktura se splatností 14 dnů.
po jejím odeslání.

Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně
vymáhat samostatně.

vzniklé škody, kterou lze

Smluvní strany souhlasí S výší majetkových sankcí a považují je za přimerené ve
zjišťovaných povinností.

8.

významu

Staveniště

8.01

Předání a převzetí Staveniště
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob
podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny
smlouvy.
O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol,
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde
podpisu příslušného protokolu.

po oboustranném
plnění předmětu
který obě strany
k oboustrannému

Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských
sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným

chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě
do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti
S jejich poškozením.
Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo kohrožování, nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a kporušení
ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob

způsobem

v zájmovém území.
Zhotovitel
energie.

si

zajistí

pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické

8.02. Vyklizení staveniště
Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději
do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidí - Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit
vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli Zhotovitel.
li

9.

Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést
stavební deník.

ode dne předání a převzetí staveniště O pracích,

které provádí,

Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám
oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
Zapisuje zejména údaje o:
stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
časovém postupu prací
kontrole jakosti provedených prací
opatřeních učiněných v souladu s předpisy O bezpečnosti a ochrany zdraví
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
událostech, maj ících vliv na provádění díla
kontrolních dnech na stavbě

Všechny
místa.
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0

V případě neočekávaných

stavby pořizuje zhotovitel
stavebního deníku.

událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup
příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí
i

Stavební práce s hodinovou Zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku
(počet pracovníků vč. Odpracovaných hodin), zápis bude Odsouhlasen objednatelem, kopie
tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min.
jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.
Stavební deník vede Zhotovitelem pověřená osoba - stavbyvedoucí lng. Josef Ševčík č. autorizace
16662. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené kvedení stavebního deníku musí být tato
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
0

Kontrolní dny
0

0
0

0

má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání
skutečného stavu provádění díla kdykoliv vprůběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou
probíhat minimálně 1x za týden.
Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky
řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci
a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení
(i za své poddodavatele).
Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele vžádném případě nesnímá
povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla,
ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu
prací a dodržení technologických postupů.
Objednatel

10. Provádění díla a

bezpečnost práce

0

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, V rozsahu a kvalitě podle této smlouvy
a vdohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí
k provedení díla podle této smlouvy.

0

Zhotovitel se zavazuje provést dílo

0

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy
objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.

0

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku
V plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit
objednateli kdykoli V průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl

pod svým osobním vedením.

bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele
uvedeného V nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu

V nabídce,

0

0

0

0
0
0

poddodavatele nemá zhotovitel nárok.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu
věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
Zhotovitel přebírá V plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborně
vedení akce, za sledování a dodržování předpisů O požární ochraně a bezpečnosti při práci,
platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných
a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí,
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ vpovaze strojů
přístrojů nebojiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
Při kontrole konstrukcí, které budou zakľyły, vyzve zhotovitel objednatele písemně
prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací.
Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení
objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou
i
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porušením této povinnosti a je povinen, pokud o
dodatečně na své náklady umožnit.

to objednatel

požádá, objednateli kontrolu

11 Předání a převzetí díla

Organizace předání díla
Zhotovitel je povinen písemně oznámit

11 O1.

dílo připraveno k

objednateli nejpozději 5 dnů

jeho předání a převzetí.

předem

termín, kdy

Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací
Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.

O průběhu
Pokud

přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol O předání a převzetí

bude

řízení.

díla.

obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad
a nedodělků vč. dohody O způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu
dílo

narovnanı.

V případě,

že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla
důvody, které mu brání převzetí.
Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení
termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit
v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí
i

převzetí díla.

K přejímce

díla je zhotovitel

povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam

bude uveden V protokolu o předání a převzetí stavby:
Doklad O zajištění likvidace odpadů dle zákona

č.

předpisů.

-

-

-

185/2001 Sb, ve znění pozdějších

Doklad - zvláštní oprávnění stavby\/edoucího dle §160 stavebního zákona (autorizace na
dopravní stavby).
Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
Závazná stanoviska dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu stavby.
Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě v českém jazyku.
Originál stavebního nebo montážního deníku.
Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

-

-

Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
Osvědčení O jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude Objednatel požadovat po
zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona,
a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením
přejímacího řízení.
Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

12 Záruka za jakost díla
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání
a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout

okamžikem doručení oznámení O odstoupení od smlouvy.

zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že
kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především
funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací
a technickými normami, které se na provádění vztahují.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla
zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby Z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou
podřízeny vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
Zhotovitel

je

i

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět
za které zhotovitel odpovídá.
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Pro ty části díla, které byly vdůsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12 01.

Způsob reklamace vad

se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelně
požadovat přimerenou slevu Z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí
osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny
v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, jež
nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím
zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení
vady musí objednatel uvést, jaký nárok Z vady uplatňuje (např. sleva Z ceny, odstranění vady
atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí
Objeví-li

-

odrážky.

Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za
doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou
poštou.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace
odeslaná objednatelem V poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten
kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou.
i

12 02.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda
reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
Zhotovitel nastoupí kodstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu
nato, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne
nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem

závazný termín na jejich odstranění.

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná
povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace.

o

havárii, je zhotovitel

Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel
povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

12 O3.

je

Bankovní záruka

smlouvy bankovní záruku - originál
vystavený písemně bankovním ústavem ve prospěch objednatele ve výši
200.000 Kč vč. DPH, která bude krýt peněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem, které
vzniknou Z důvodu porušení povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy, a to v průběhu
provádění, dokončení díla (řádné provedení díla vpředepsané kvalitě a smluvené době
plnění) a po dobu záruční doby, bez odkladu, bez námitek a na první výzvu. Zhotovitel je
povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 14 dnů před podpisem
smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční
listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijat nebo odmítnout.
Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, vyplatitelná až do výše zaručené
částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy, a to na základě sdělení
objednatele, že zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy v průběhu provádění a
dokončení díla a po dobu záruční doby nebo nesplnil jakýkoliv peněžitý závazek, k němuž je
podle smlouvy povinen.
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
Objednatel má právo odsouhlasit výstavce bankovní záruky.
Objednatel uvolní bankovní záruku do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby na
základě písemné žádosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen předložit nejpozději ke dni podpisu

záruční
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vı

13 Vlastnictví díla a nebezpecı škody na díle
od počátku Objednatel.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí
Vlastníkem

díla je

díla.

14 Pojištění díla
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla
do majetkové podstaty, a to až do Výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit
objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění V platnosti po celou
dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za
podstatné porušení této smlouvy S právem objednatele od ní odstoupit.

Náklady na

15 Vyssí

pojištění

nese

zhotovitel.

moc

Za Vyssí moc se považují zcela mimořádné nepředvídané

okolnosti či jejich podstatná změna,
které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti Však nezakládají
nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy Z důvodu
znevýhodnění zhotovitele pro zvlášt' hrubý nepoměr stran.

Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným V důsledku vzniku
Vyšší moci, strana, která se bude chtít na Vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu O úpravu
smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde kdohodě, má strana, která se
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Vpřípadě odstoupení od
smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení
o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

16 Ukončení smlouvy

má

právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody V případě, že:
řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající ztéto smlouvy. Za porušení
povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy vdůsledku uplatnění práva objednatele
na vyčlenění některých prací nebo dodávek Z předmětu smlouvy.
Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez
zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit
Objednatel

a)

i

zhotovitel

17 Ostatní ujednání
změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto
spolupůsobeníje povinen zajistit u svých příp. poddodavatelů.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (\A/\A/\N.ub.cz nebo
\A/\A/\N.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká
případných osobních údajů
uvedených V této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se
zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., O ochraně osobních údajů
a O změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má
mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne V pozici ručitele dle § 109 ZoDPH,
je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet
správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude
považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu
plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje V případě, kdy
Jakákoli

i

i
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se Objednatel ocitne V pozici ručitele dle § 109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout
Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet
správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke
kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.
Přílohou a nedílnou součástí smlouvyjsou:
nabídkový položkový rozpočet, dokumentace zakázky (čl. 3.03. smlouvy)
Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran

Smlouva

je

vyhotovena V 3 rovnocenných stejnopisech, Z nichž zhotovitel obdrží

objednatel 2 výtisky.

1

Výtisky a

Tato smlouva bude zveřejněna V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle
ustanovení § 504 občanského zákoníku.
Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dolozka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schvaleno orgánem obce:
Rada města Uherský Brod
11. schůze konaná dne 04.03.2019
č. usnesení 249/R11/19

Uherský Ostroh, dne

Uherský Brod, dne 19.03.2019

Zhotovitel:

Objednatel:

Pavel Zámečník
jednatel
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Ferdinand Kubáník
starosta
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